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Läsanvisningar Översiktsplan 2018
Översiktsplanen är ett omfattande dokument uppdelat i två delar. För att lättare kunna ta del och få en
bättre översikt av dokumentet ges ett antal läsanvisningar.

Plankarta
Områdesgränserna på plankartan ska inte ses som exakta. Vid prövning av bygglov eller annan
markanvändning ska bedömning göras utifrån syftet med översiktsplanen samt förhållandena på platsen.

Del 1
Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt
planeringsöverväganden. Del 1 är kopplad till del 2, som innehåller beskrivning och rekommendationer
för mark- och vattenanvändning, samt till miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen
är inarbetad i del 1.

Del 2
Del 2 innehåller beskrivning och rekommendationer för mark- och vattenanvändning. Del 2 är kopplad till
del 1 samt till miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen är inarbetad i del 2. Del 2 är
uppdelad i tio bygder och beteckningar med tillhörande beskrivningar för de olika områdena finns under
respektive bygd. Områdesgränserna för utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge
(LIS) ska inte ses som exakta. Bedömning ska göras utifrån syftet med LIS-området samt förhållandena på
platsen. Vid hantering av enskilda ärenden måste Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
(blå rutor) läsas samt det som specifikt gäller för varje område, ex B22. Hänvisning till del 1 understryker
vikten av att läsa rekommenderade avsnitt i del 1.

Länsstyrelsens granskningsyttrande
Översiktsplanen ska läsas tillsammans med länsstyrelsens granskningsutlåtande i kommande planering. I
länsstyrelsens granskningsutlåtande finns både generella synpunkter och mer detaljerade synpunkter.
Länsstyrelsens granskningsutlåtande finns i bilaga i del 2. De detaljerade synpunkterna finns i röd text i
både del 1 och del 2.
Generellt gäller att riksintressen och LIS-områden utreds mer detaljerat vid kommande detaljplanering.
Föreslagna utredningsområden hanteras mer ingående i kommande planering.
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BYGDEINDELNING
Planförslaget är uppdelat i två delar och en karta över kommunen i skala 1:300 000. Del 1 utgörs av
förutsättningar för sektorövergripande utvecklingsplanering och del 2 mark- och vattenanvändningen
beskrivning och rekommendationer. De ursprungliga beteckningarna bokstav/bokstäver + nummer
behålls. B=bostadsort, F=fritidshusområden, N=natur av olika slag, J=gruvindustri, Y,
Yb=anläggningsturism, T=forskning, Rb, Ra=rennäring bosättning eller särskild anläggning, G=
friluftsliv, rennäring, enstaka fritidshus och enstaka små turistanläggningar, S=skogsbruk,
E=raketverksamhet, W=leder, vandringsturism med övernattningsstugor, X=strategisk markreserv.
Kombinationer av verksamheter förekommer.
Kommunen har indelats i 10 bygder för att få fram serviceorter och bredda kunskapen om omgivande
markanvändning. Bygdeindelningen är gjord så att vägförbindelse finns till serviceorten och följer
fastighetsindelningen. Huvudprincipen är att t.ex. Svappavaarafastigheter ligger inom SvappavaaraVittangibygden, Jukkasjärvifastigheter inom Jukkasjärvibygden o.s.v.

Bild 1 Bygdeindelning
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FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER
Utgående dispositionsplaner/fördjupade översiktsplaner
Denna översiktsplan ersätter nedanstående dispositionsplaner/fördjupade översiktsplaner:


Översiktsplan för Torne älvdal KF 1981-12-14 upphör att gälla i och med att denna översiktsplan
vinner laga kraft. Detta på grund av att dispositionsplanen är gammal. Det relevanta i
dispositionsplanen har istället lyfts in i översiktsplanen.



Områdesplan för Kalix älvdals övre del (antagen 1978-11-23, § 426) upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Det relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i
översiktsplanen. Del av områdesplanen ingår i Gällivare kommun men den delen är redan
upphävd.



Tillägg till områdesplan för Kalix älvdals övre del – Förslag till uppställningsplatser för husvagnar,
bilar och båtar (Antagen 1985-02-04, § 19) upphör att gälla i och med att denna översiktsplan
vinner laga kraft. Om behovet av uppställningsplatser för husvagnar, bilar och båtar samt
bilparkering skulle öka igen kan tillägget till områdesplan fungera som ett utredningsunderlag.



Komplettering till fördjupad översiktsplan Kalix älvdals övre del, Årosjåkk – Bilparkering upphör
att gälla i och med att denna översiktsplan vinner laga kraft. Om behovet av uppställningsplatser
för husvagnar, bilar och båtar samt bilparkering skulle öka igen kan tillägget till områdesplan
fungera som ett utredningsunderlag.



Dispositionsplanen för Kurravaara (antagen 1981-12-14, § 233) upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Det relevanta i dispositionsplanen lyfts istället in i
översiktsplanen och förslaget för området har uppdaterats efter dagens förutsättningar.



Dispositionsplanen för Jukkasjärvi (antagen 1977-08-29, § 365) upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Översiktsplanen är istället uppdaterad efter dagens
förutsättningar jämfört med dispositionsplanerna och beskriver utvecklingsinriktning för
kommande bebyggelse.



Dispositionsplanen för området väster om Jukkasjärvi by (antagen 1983-12-12, § 279) är inaktuell
och upphör att gälla i och med att denna översiktsplan vinner laga kraft. Översiktsplanen är
istället uppdaterad efter dagens förutsättningar jämfört med dispositionsplanerna och beskriver
utvecklingsinriktning för kommande bebyggelse.



Dispositionsplanen för Vittangi (antagen 1984-09-10, § 244) upphör att gälla i och med att denna
översiktsplan vinner laga kraft. Översiktsplanen är istället uppdaterad efter dagens förutsättningar
jämfört med dispositionsplanen och medger även en mer flexibel användning.



Områdesplan för Övre Soppero antagen 1986-09-08 upphör att gälla i och med att denna
översiktsplan vinner laga kraft. Detta på grund av att områdesplanen är gammal och inaktuell. Det
relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i översiktsplanen.



Dispositionsplan för Karesuando antagen av kommunfullmäktige 1982-11-29, § 216, upphör att
gälla i och med att denna översiktsplan vinner laga kraft. Detta på grund av att dispositionsplanen
är gammal och hänvisar till äldre lagstiftning. Det relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in
i översiktsplanen. Översvämningsområden är fortfarande aktuella och har lyfts in i
översiktsplanen under respektive område.



Fördjupad översiktsplan för Kuttainen (antagen 1990-02-05, § 20) upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Översiktsplanen är istället uppdaterad efter dagens
förutsättningar jämfört med dispositionsplanen och medger även en mer flexibel användning.
Översvämningsområden är fortfarande aktuella och har lyfts in i översiktsplanen under respektive
område.
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Områdesplan för Könkämä älvdal, antagen 1982-11-29, § 217, upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Det relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i
översiktsplanen.

Gällande fördjupade översiktsplaner
De fördjupade översiktsplanerna för Kiruna centralort (2014), Torneträskområdet (2014) och Svappavaara
(2015) gäller med vissa mindre ändringar och kompletteringar. Se vidare under respektive bygd.
Dispositionsplan för Rovasuanto (1979) gäller.
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KIRUNA CENTRALORT

Bild 2 Kiruna centralort inom röd avgränsning

Kiruna centralort omfattas av Kiruna stad, med samma avgränsning som i den fördjupade översiktsplanen
för Kiruna centralort (2014). Kiruna centralort ligger i södra delen av Kiruna kommun. Bebyggelsen är
belägen på berget Haukkivaara och i Luossavaara samt Lombolo. Berget där Kirunas nuvarande centrum
ligger omges av Kiirunavaara och Luossavaara.
Väg E10 och järnvägen, Malmbanan, går mellan Narvik/Riksgränsen och Luleå via Kiruna tätort. I Kiruna
centralort finns flygplats med trafik Kiruna-Arlanda och vissa dagar mellanlandar planen i Umeå. Det är
långa avstånd till de närmaste större orterna. Avståndet till Gällivare är drygt 12 mil och avståndet till
Luleå är drygt 34 mil.
Historiskt sett har det i centralorten Kiruna under långa tider varit brist på bostäder. Samhället kring
gruvorna växte till stad på några årtionden.
Redan i förra översiktsplanen från 2002 konstaterade kommunen att bebyggelsen i Kiruna centralort
kunde komma att påverkas av gruvbrytningen. Ändringen i efterfrågan på malm gjorde att LKAB startade
processen med stadsomvandlingen 2004 genom att uppmärksamma kommunen att planer för områdena
närmast LKAB:s industriområde kommer att hamna inom deformationsområden. Prognosen för
deformationerna visade en yttre gräns i norr vid Adolf Hedinsvägen som blir aktuell när nuvarande
brytningsnivå 1365 är färdigbruten se bild över fördjupad översiktsplan Kiruna centralort 2014 i avsnitt
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt.
Huvudprincipen är att utveckling ska gå före avveckling och områden som avvecklas ska under en
övergångstid bli en Gruvstadspark som fungerar som ett för allmänheten tillgängligt område och en
buffert mot gruvindustriområdet.
En utvecklingsplan för nya centrum togs fram parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna
centralort. Planen antogs av kommunfullmäktige 2014-04-22. Utvecklingsplanen är ett dokument som
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anger principer och riktlinjer för utvecklingen av den nya staden och är öppen för justeringar och
kompletteringar. Planen är ett viktigt styrande dokument för detaljplaneringen av området.
Inom området som berörs av den senaste huvudnivån, KUJ 1365 (Kiruna Under Jord), finns 3 200
bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner
– bland annat stadshuset, gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset –
samt cirka 1 000 arbetsplatser. 6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av
centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen,
eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.
I den nya stadskärnan pågår just nu byggnationen av det nya stadshuset Kristallen som blir inflyttningsklar
hösten 2018. Gatunätet i den nya stadskärnan är i det närmaste färdigbyggt. Även strukturen för de
framtida kvarteren som ska bebyggas med bostäder, handel, hotell med mera träder fram allt mer.
Infrastruktur för den nya stadskärnan, så som vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fibernät finns på
plats i marken. Se del 1 kap 3.1 Bostäder/Stadsomvandlingen för mer information om stadsomvandlingen.

Bild 3 Nuvarande centrum markerat med lila, nytt centrum markerat med rosa.

Placeringen av resecentrum inklusive järnvägsstation i Kiruna tätort är viktig för att skapa en
regionförstoring där kollektivt resande underlättas. Med ett stationsläge i centrum skapas goda
förutsättningar för att länka samman regionen på ett bättre sätt, men det skapar också goda förutsättningar
för arbetspendling mellan Kiruna och Gällivare med tåg. Det minskar även miljöbelastningen och det
underlättar sjuktransporter mellan Kiruna och Sunderby sjukhus.
Bostadsbristen i centralorten har varit stor de senaste åren. En orsak har varit omfattningen av
inpendlande arbetskraft och konsulter, som behövt bostäder. En del av behovet har tillgodosetts genom
tillfälliga bostäder både hos KBAB och LKAB fastigheter och hotellboende och många småhus och
lägenheter har köpts eller hyrts av företag. Under övergångstiden då områdena är Gruvstadspark upplåts
lägenheter med tidsbegränsade hyreskontrakt. Under 2016-2017 har rivning av bostäder inom
Gruvstadspark 1 genomförts liksom flytt av byggnader till LKAB:s nya bostadsområde vid Luossavaara
samt flytt av Länsmansbostaden till Kiruna nya centrum.
Från årsskiftet 2001/2002 till årsskiftet 2016/2017 har invånarantalet i centralorten minskat från 18713 till
18008.
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Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Den fördjupade översiktsplanen beskriver bl.a. utredningsområden i Kiruna centralort.
Översiktsplaneförslaget prövar ytterligare områden för utredning av bostäder vid Tuolluvaara,
lokaliseringar av krematorium, industriområde och en lokalisering av gokartbana.
I planförslaget finns ett utbyggnadsområde för bebyggelse norr om Tuolluvaara. Kommunen behöver
områden för bostäder på både lång och kort sikt.
Det nuvarande krematoriet i Kiruna ligger inom deformationsområdet som påverkas av gruvbrytningen.
Ett område inom Kiruna centralort utreds för ny plats för krematorium. Området ligger i anslutning till
U2 i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014) och omfattar området söder om
nuvarande ÅVC. Det kan även bli aktuellt med ny lokalisering för krematorium vid nuvarande
begravningsplats. En ny begravningsplats med krematorium utreds vid Báhpagobba.
I område rakt söder om Lombolo vid väg 870 prövas ett utredningsområde för industri. Området ligger
söder om 870 och är i den fördjupade översiktsplanen utpekad som alternativ till järnvägskorridor.
Område för industri får inte hindra kommande järnvägssträckning. En alternativ lokalisering av
gokartbana föreslås vid flygplatsen inom Kiruna centralort. Exploatering kan inte ske innan beslut om var
järnvägssträckning till nya Kiruna centrum ska gå.
I Kiruna nya centrum pågår detaljplaneläggning. Byggande av bostäder och kulturhus påbörjas 2018.
Swedavia/Kiruna Airport arbetar med en utvecklingsplan för flygplatsen.
Länsstyrelsens har synpunkter på industriområde söder om Lombolo och gokartbana vid flygplatsen.
Förslaget till ny gokartbana, väster om flygplatsen, kan komma att störa fågellivet samt beröra våtmarken
Piekkusvuoma, (klass 3) enligt länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI). Länsstyrelsen anser att
kommunen behöver utreda och beskriva planförslagets påverkan på naturmiljön. Utvecklingsområden för
industri söder om Lombolo kan komma i konflikt med befintlig ekodukt d v s påverkan på rennäringens
riksintressen.
Se vidare kommunens kommentar i utlåtandet.
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Bild 4 Framtida avfallsanläggning, gokartbana i Råttjedalen, begravningsplats Kurravaaravägen hör till Kiruna närområde. Två industriområden finns
väster om väg 870, begravningsplats och krematorium norr om Luossajärvi samt bebyggelseutveckling i Kiruna centralort och norr om Tuolluvaara

Bild 5 Översikt Kiruna centralort i den fördjupade översiktsplanen (2014)
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Mark- och planberedskap

I nya Kiruna pågår uppbyggnad av ett nytt centrum. Detaljplan för stadshus, stadshustorg samt de nio
mest centrala kvarteren finns. Arbete med flera andra detaljplaner i nya centrum pågår. Det finns ett stort
behov av bostäder i Kiruna tätort. Inom de nio mest centrala kvarteren tillåts centrum, bostäder, förskola,
parkering, tillfällig vistelse samt vård (inte sjukhus).
I nuvarande Kiruna pågår detaljplanläggning för omvandling av delar av deformationsområdet till
industrimark, gruvstadspark. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket
innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången
till mark för gruvindustri sker. Nuvarande användning kan fortgå trots att detaljplanen ändras.
Det finns behov av detaljplanelagd mark för industri och småindustri. I översiktsplanen prövas ett nytt
område inom Kiruna centralort och ett område inom bygden Kiruna närområde/Jukkasjärvibygden för
detta ändamål. Nya industriområden föregås av detaljplan.
Kommunen äger inte marken för de föreslagna lokaliseringarna. Kring Kiruna centralort är det
huvudsakligen statlig mark och i Jukkasjärviområdet är marken privatägd.

Förutsättningar
Näringsliv och service

I Kiruna centralort erbjuds kvalificerad samhällsservice och kommersiell service. Även service för byarna i
Kiruna närområde finns i tätorten.
I tätorten finns förskolor och F-9 skolor samt en gymnasieskola. Kiruna sjukhus samt hälsocentraler
tillhandahåller vård, men största delen av specialistsjukvården kräver resa till Gällivare sjukhus och
Sunderby sjukhus. Äldreomsorg samt andra vård- och omsorgsverksamheter finns i tätorten. Även
räddningstjänst och polis finns.
Kommunens största utbud av kommersiell service finns i Kiruna tätort. Nuvarande Kiruna centrum, där
en stor del av stadens kommersiella service är belägen, ligger inom deformationsområdet för huvudnivån
KUJ 1365 och kommer att avvecklas. I nya Kiruna centrum byggs nya handelslokaler upp. En handelsgata
med detaljhandel planeras närmast det nya torget. Volymhandel planeras i direkt anslutning till
handelsgatan.
Mellan Lombolo och Kiruna centrum har ett externt handelsområde utvecklats. Viss handel och lager
finns på småindustriområdena.
Kirunas näringsliv har historiskt kännetecknats av ett högt beroende av järnmalmsutvinning med
angränsande näringar inom verkstad och transport. Utvinningsverksamheten har genomgått, och
genomgår fortfarande, effektiviseringar inom produktion vilket i viss mån innebär minskad andel direkta
arbetstillfällen. Däremot tillkommer arbetstillfällen inom stödjande sektorer till utvinning som entreprenad
och byggsektor, it, transport, underhåll och företagstjänster vilka sammantaget gör utvinningsindustrin
fortsatt dominant. Järnmalmspris och konkurrens med omvärlden påverkar starkt konjunkturen på den
lokala arbetsmarknaden.
Kiirunavaaragruvan är mycket viktig för Kiruna och hela kommunens näringsliv. Utöver LKAB:s anställda
är många underentreprenörer och företag kopplade till gruvverksamheten.
Även besöksnäringen är mycket viktigt för Kirunas näringsliv. Företag verksamma inom Kirunas
besöksnäring utformar ofta sina produkter och upplevelser baserat på den unika natur- och kulturtillgång
som finns i närområdet. Stadsomvandlingen, gruvan, norrskenet och midnattssolen är några av
anledningarna att besöka Kiruna tätort. Kiruna är norra Sveriges mest besökta vinterdestination. Näringen
väntas växa i framtiden och sker den lokala utvecklingen i positiv riktning medför detta en lönsam näring
med ett större antal arbetstillfällen än i dagsläget.
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Tillverkningsindustrin har sitt ursprung och sin bas i underleveranser till gruvindustrin och marknaden har
i huvudsak varit lokal. I takt med produktionsutveckling i gruvindustrin har de lokala företagen utvecklat
en specialisering och börjat sälja på andra marknader i Sverige och i utlandet.
På de detaljplanelagda områdena för småindustri/industri i Kiruna tätort finns en blandning av
industriverksamheter och handel. Det finns både underentreprenörer till gruvverksamheten och
verksamheter fristående från gruvnäringen. Intresset för industrimark är stor.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Kiruna har ett mycket rikt föreningsliv. Idrotten dominerar, men även andra viktiga aktiviteter finns,
såsom Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening. I centrala Kiruna finns Folkets Hus med en teater- och
konserthall/biograf. Tusen Toner är en musikförening som bl.a. anordnar musikarrangemang och
tillhandahåller replokal. Bild-, dans-, musik- och teaterkurser tillhandahålls via Kulturskolan.
Slalombacken i Luossavaara kan ha en lång säsong för skidåkning. Sommartid används midnattssolstigen
som promenadstråk upp på berget. Luossavaarabacken används även för downhillcykling. Många
motionerar i backen under sommaren. Inom tätorten och Kiruna närområde finns flertalet motionsspår
och skidspår med eller utan belysning. Vissa får även användas för hundkörning. En utvecklingsplan har
tagits fram för Luossavaara fritidsområde, se karta under Yb1.
Eftersom ny dragning av E10 kommer att påverka friluftsområdet norr om Kiruna kommer passager för
leder och spår att anläggas under och över den nya vägen. Slingor kommer även att dras om.
I utkanten av tätorten finns stall och fotbollsplan med konstgräs. Två ishallar finns i centralorten Lombia
ishall och Matojärvi ishall. Isbanor, grusplaner, lekplatser och parker finns på flera ställen i staden.
Golfbana är placerad norr om nya Kiruna centrum. Frisbeegolfbana finns i Varggropen.
Skoterlederna är väl utbyggda kring Kiruna tätort. Från tätorten finns leder ut mot Nikkaluokta,
Rautasjaure, Torneträsk, Kurravaara, Jukkasjärvi och vidare ut i kommunen.
Under vintern 2016-2017 gjordes ett test att tillåta skotertrafik inom tätbebyggt område i Kiruna tätort.
Utvärderingen av försök med skotertrafik i staden visade övervägande positiv respons och därför har
kommunen beslutat att förlänga försöket med skotertrafik på väg i ytterligare två år. Tillåten skotertrafik
gäller endast på utpekade gator, med en maximal hastighet av 20 km/h och under tidsperioden 1
december – 15 april mellan kl. 6:00–22:00.
Kulturmiljö, struktur och arkitektur

Staden Kiruna byggdes upp tack vare gruvbrytningen. Tankarna var att ett väl fungerande och attraktivt
samhälle är en bra grund för en framgångsrik industriell satsning. Stadsplanearkitekter P.O. Hallman
anpassade Kiruna stadsplan efter naturens förutsättningar med flera mindre platsbildningar istället för ett
stort torg som var dåtidens ideal. Trots förändringar, främst i centrum, har merparten av Kiruna behållit
sin stadsplan och bebyggelsestruktur.
Hela Kiruna tätort omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Stadsomvandlingen i Kiruna tätort
påverkar kulturmiljön och bebyggelsen i staden. Enligt civilrättsligt avtal mellan Kiruna kommun och
LKAB ska följande byggnader flyttas på bekostnad av LKAB: Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna kyrka,
Länsmansbostaden, Ingenjörsvillan, flerbostadshuset B5, Svedbergska huset B55, upp till 12 ”bläckhorn”
från kvarteren Fjällsippan/Fjällbruden, ett bevarat hus i kvarteret Vagntipparen 4. De första sju
byggnaderna Hjalmar Lundbohmsgården, Ingenjörsvillan, arbetarbostaden B5, tre bläckhorn samt
Länsmansbostaden flyttades under 2017. Förutom Länsmansbostaden har byggnaderna flyttats till
Luossavaara för att där bilda en ny kulturmiljö. Länsmansbostaden har flyttats mot nya Kiruna centrum.
De bläckhorn som flyttades 2017 var inte de som avsågs i avtalet för flytt. De föreslagna bläckhornen
kommer antagligen inte påverkas av 1365-prognosen. Våren 2017 startades därför ett arbete mellan
länsstyrelsen, LKAB och Kiruna kommun för att se över vilka byggnader med kulturhistoriskt värde som
kan flyttas istället. Val av byggnader utgår från kulturhistoriskt värde, byggnadens skick, framtida brukare,
framtida placering och när i tid de påverkas. Kulturmiljöanalys DIVE används i denna process som ett
underlag. Byggnaderna som väljs ska representera hela Kirunas historia och de tre ursprungliga
stadsplanerna.
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De värdefullaste byggnaderna i Sverige skyddas som byggnadsminnen. I Kiruna tätort finns två
byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen 3 kap kvar. Hjalmar Lundbohmsgården flyttas under 2017 och
för bostadshuset Jerusalem pågår diskussioner hur den ska behandlas, om och på vilket sätt det skulle
kunna flyttas. Två byggnader i Kiruna, Kiruna järnvägsstation och Kiruna stadshus, har förlorat sin
byggnadsminnesstatus på grund av stadsomvandlingen. Järnvägsstationen är riven. Gruvstadsparken 1 är
det första område, som omvandlas från bostäder till gruvindustri. Järnvägsstationen tillsammans med
övriga byggnader inom järnvägsområdet, radhusen på Lingonstigen väster om stadshuset,
flerbostadshusen vid Bromsgatan, gamla konsum och Silfwerbrandshuset har rivits. Länsmansbostaden
har flyttats till Nya centrum. Övriga flyttade byggnader är tre Bläckhorn, flerbostadshuset B5, och
Ingenjörsbostaden finns i LKAB:s nya område nedanför slalombacken i Luossavaara. Se bilaga 1 i del 1.
Vatten och avlopp, energi

Kiruna tätort omfattas av kommunalt vatten och avlopp. Avloppsreningsverket har kapacitet för en
omfattande befolkningsökning, däremot råder ett överskridande av miljökvalitetsnormen i recipienten.
IRF är anslutet till kommunalt VA men ligger utanför VA-verksamhetsområdet. Vid en utökning av
verksamheten kring IRF krävs en utredning av ledningsnätskapaciteten. Vatten till tätorten tas från
ytvattentäkten i Oinakkajärvi.
I norra delen av staden finns återvinningscentral en Kiruna ÅVC. El produceras i biobränsleeldad
kraftvärmepanna vid Kiruna värmeverk. Fjärrvärmenätet är utbyggt över hela Kiruna centralort och
många villor är också anslutna till detta.
Vindkraftverken i Viscaria avvecklas om gruvverksamheten startar.
Kommunikationer
Gång- och cykelväg

Gångvägnätet är väl utbyggt inom tätorten. Nätet är sammanhängande och består av gångbanor eller
trottoarer. Cykelvägnätet är dock bristfälligt. På Lombolo och i Tuolluvaara är nätet tillräckligt utbyggt,
men i nuvarande Kiruna centrum saknas separerade cykellösningar. Cykeltrafiken hänvisas istället till
bilvägarna där de samsas med bil- och busstrafiken.
Väg

Kiruna tätort omfattas av både kommunala och statliga vägar. De större vägarna E10 mellan
Narvik/Riksgränsen och Luleå via Kiruna tätort, väg 870 från Kiruna tätort till Nikkaluokta samt väg 874
mellan Kiruna och Kurravaara är statliga.
Markdeformationerna från gruvan gör att E10 måste dras om. Den nya sträckningen går norr om Kiruna
centralort förbi Kirunas nya centrum. Arbetet med att anlägga den nya vägen påbörjades under hösten
2017.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed E10 12 utmed väg 870 och 878 samt 874. Vid byggande inom 30 meter respektive 12
meter från vägområdet till E10 respektive väg 870, väg 874 och väg 878 krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken består av den länstrafik som innefattar det länsomfattande stomnätet, lokala
landsbygdslinjer och kompletteringstrafik på landsbygden, samt av kommunens lokaltrafik inom Kiruna
centralort. Resor till sjukhusen i Sunderbyn och Gällivare har stor betydelse för möjligheten att ta sig till
specialistvård. Kollektivtrafiken är också viktig för godstrafik, postgång, färskvarutransporter samt
skolskjutsar under skoltid och turistresor under turistsäsongen. Anslutningen mellan tåg och flyg och
turistorterna är viktig.
Järnväg

Malmbanan som går genom kommunen ingår i riksnätet och anknyter till inlandsbanan i Gällivare och till
stambanan i Boden. Malmbanan kommer in till centralorten via LKAB:s industriområde. Alla tåg stannar
vid den tillfälliga tågstationen vid Malmbangården. Till Malmbanan hör också sidobanan till Svappavaara
som enbart används till godstransporter. Tågtrafiken har stor betydelse för såväl gods- som persontrafiken
till och från samt genom Kiruna. En fungerande tågtrafik är även viktig för besöksnäringen.
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Flygtrafik

Flygplats och helikopterplats finns inom centralorten. Helikopterplatsen ligger inom deformationsområde
och behöver omlokaliseras.
Riksintressen

Riksintressen för rennäring, kommunikationer (väg E10 – nuvarande och ny sträckning, järnväg
Malmbanan, flygplats influensområde), kulturmiljövård samt värdefulla ämnen och material finns inom
Kiruna centralort. Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Se även den
fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014). Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av
bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att
den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen.

Bild 6 Riksintressen kulturmiljö och kommunikationer flygplatsen, väg 878 till flygplatsen, E10 och Malmbanan
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Bild 7 Riksintresse rennäring och värdefulla ämnen och material

Bild 8 Riksintresse försvaret
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Övriga intressen

Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000.
Se även den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014).
Miljö, hälsa, risker och översvämning

Det kan sporadisk finnas hög radonhalt i mark i hela den västra delen av Kiruna centralort inklusive
Kiruna nuvarande centrum.
Se även den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014).
Skyfallskartering finns för Kiruna centralort.
Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Luossajärvi har måttlig ekologisk status. Sjön Mettä Rakkuri belastas av utsläpp från gruvverksamheten
och hanteras i tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken. Stadsomvandlingen har prövats i fördjupad
översiktsplan för Kiruna centralort (2014). Omfattande saneringar av tidigare förorenad industrimark
pågår liksom anläggning för dagvattenhantering.
Miljökvalitetsnormen för vatten överskrids i Luossajoki. Utöver pågående utredning av tillförsel av vatten
till Luossajoki och sjöarna finns det behov av ytterligare utredning av förbättrad rening i Kiruna
avloppsreningsverk och Kiruna värmeverk. Vid en ökning av antalet abonnenter i avloppsreningsverket
måste hänsyn tas till miljökvalitetsnormen i Luossajoki. Kiruna kommuns mål att antalet arbetstillfällen ska
öka med 1000 nya jobb påverkar miljökvalitetsnormen.
Övriga miljökvalitetsnormer överskrids inte.

Övergripande konsekvenser
Se även Hantering av enskilda ärenden/Planeringsöverväganden samt för respektive
områdesbeskrivning.
Se även fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort (2014).
Miljökonsekvenser

Kirunas krematorium ligger i deformationsområdet för pågående gruvbrytning i Kiirunavaaragruvan. En
ny plats måste tas fram. Befintliga begravningsplatser i Kiruna och Poikkijärvi saknar utbyggnadsmöjligheter. En ny begravningsplats behövs inom 10-20 år. En samordning mellan verksamheterna är
önskvärd. I översiktsplanen föreslås två alternativa lägen där begravningsplats och krematorium
samlokaliseras, se även bygden Kiruna närområde. Ett av förslagen är i norra Kiruna vid E10 söder om
Báhpagobba, norr om Luossajärvi. Geoteknisk utredning inklusive utredning av avståndet till berg är
nödvändig.
Begravningsplats vid Báhpagobba (Prästgårdsbacken) berör riksintresset för kommunikationer MB 3:8
men påtaglig skada bedöms inte uppstå. Riksintresse värdefulla ämnen och material MB 3:7 berörs men
bedöms inte skadas påtagligt, eftersom det ligger utanför deformationsområdet.
En alternativ plats för separat krematoriebyggnad föreslås mellan E10 och Kiruna återvinningscentral
inom Kiruna centralort. Denna ligger inom Kiruna centralort och berör riksintresset mineraler men
bedöms inte ge påtaglig skada eftersom ena alternativet ligger i anslutning till nya centrum. Ytterligare en
möjlig lokalisering av separat krematoriebyggnad utreds i nya centrum, i närheten av befintlig
begravningsplats.
Tekniska Verken i Kiruna AB, har tagit fram en lokaliseringsutredning för ny avfallsanläggning. En
avfallsanläggning är en samhällsviktig verksamhet och behöver lokaliseras på lämplig plats. I framtiden
kommer avfallsmängderna att minska och hanteringen ändras till materialåtervinning. Förutom nuvarande
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anläggning har fyra andra lokaliseringar utretts av Tekniska Verken. Ett alternativ är kvar i Kiruna
närområde.
En lokalisering av gokart vid flygplatsen ligger inom Kiruna centralort. Lokalisering av gokart vid
flygplatsen måste avvakta beslut om järnvägssträckning in till nya centrum och detsamma gäller
lokalisering av helikopterplats vid flygplatsen. Fortsatt utredning behövs med avseende på rennäringens
riksintressen.
Länsstyrelsen anser att förslaget till ny gokartbana, väster om flygplatsen, kan komma att störa fågellivet
samt beröra våtmarken Piekkusvuoma, (klass 3) enligt länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI).
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver utreda och beskriva planförslagets påverkan på naturmiljön.
I planförslaget finns ett utbyggnadsområde för bebyggelse norr om Tuolluvaara. Kommunen behöver
områden för bostäder på både lång och kort sikt.
Föreslaget område för industriområde öster om väg 870 i Kiruna centralort berör riksintresse för
kommunikationer (flygplatsen influensområde flyghinder) rennäring, kulturmiljö samt mineraler. Det
föreslagna området är osäkert pga. kommande persontrafikjärnväg. Utbyggnad av industriområdet sker
efter att ny järnvägssträckning har fastslagits för att inte påverka järnvägssträckningen. Här bedöms
lokaliseringen översiktligt. Behovet av framtida industrimark är stort.
Vid framtida utredning ska påverkan på riksintressena utredas. (Synpunkt från länsstyrelsen: Påverkan på
riksintressen.)
Kiruna kommuns mål att antalet arbetstillfällen ska öka med 1000 nya jobb påverkar miljökvalitetsnormen
för vatten, som i dagsläget överskrids, i Luossajoki. Vid en ökning av antalet abonnenter i
avloppsreningsverket måste hänsyn tas till miljökvalitetsnormen.
Sociala och ekonomiska konsekvenser

Stadsomvandlingen medför att handel och bostäder måste omlokaliseras. Nya Kiruna centrum är under
uppbyggnad och innan byggnaderna är på plats kan det finnas en osäkerhet för de boende och verksamma
inom området som påverkas av deformationerna. LKAB ersätter eller flyttar bostäder och lokaler. Under
2018 planeras byggstart för flera av kvarteren runt Kiruna nya stadshus vilket bör göra det enklare att
föreställa sig hur den nya stadskärnan kommer att se ut och upplevas. Kiruna centralort är i dagsläget inte
segregerat. Uppbyggnad av nytt centrum innebär dock högre boendekostnader vilket kan få sociala
konsekvenser i form av segregation. Flytt av flerbostadshus till nya centrum kan innebära att boenden med
lägre kostnader kan vilket till viss del kan motverka segregation. Flytt av äldre bebyggelse till nya centrum
kan också bidra till trygghet i form av igenkänning.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014) gäller för området. Det är en revidering
av den fördjupade översiktsplanen från 2006. Den väsentliga förändringen är placeringen av nytt centrum
vid Tuolluvaara gamla gruvområde och tidigare skjutbana. I planen lyfts bland annat förslag på nya
områden för bostäder och industriverksamhet, flygplatsanknuten turistisk verksamhet vid flygplatsen, nytt
industriområde för järnvägsanknuten verksamhet vid södra infarten till LKABs industriområde söder om
Kiirunavaara. I planen finns även det prognosticerade deformationsområdet utlagt. Område för ny E10
norr om centralorten finns också med och två föreslagna korridorer för järnvägsanknytning in till nya
centrum. Ett område för idrott, bågskytte, ridanläggning och golfbana ligger norr om nya centrum. Skydd
av våtmark nedströms avfallsanläggningen finns också med i planen. Luossavaarabacken beskrivs som ett
fritidsområde. Utvecklingsområdena vid Karhuniemi, söder om slalombacken samt vid Jägarskolan
planeras för funktionsblandad bebyggelse. Verksamhetsområdet söder om nya centrum och området
mellan Tuolluvaara och nya centrum är strategiska centrumnära utvecklingsområden.
I och med denna översiktsplan kompletteras den fördjupade översiktsplanen. Översiktsplanen förtydligar
hantering av de områden som i fördjupningen saknar beskrivning. Se under Hantering av enskilda
ärenden/Planeringsöverväganden. Nya utvecklingsområden föreslås i denna översiktsplan. Se bild under
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt.
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För ytterligare information och konsekvenser, se även den fördjupade översiktsplanen för Kiruna
centralort, laga kraft 2014-10-01.
Utvecklingsplanen för nya centrum togs fram parallellt med den fördjupade översiktsplanen. Planen
antogs av kommunfullmäktige 2014-04-22. Utvecklingsplanen är ett dokument som anger principer och
riktlinjer för utvecklingen av den nya staden och är öppen för justeringar och kompletteringar. Planen är
ett viktigt styrande dokument för detaljplaneringen av området. Utvecklingsplanen har efter hand
reviderats för att bättre anpassas till de förutsättningar som finns, exempelvis E10:ans nya sträckning.
Utvecklingsplanen bygger på följande nio stadsbyggnadsprinciper:
1. Arkitektoniska kvalitéer som förmedlar stolthet
2. En tät stadskärna
3. Funktionsblandning
4. Attraktiva kluster och stråk som förbinder
5. Levande gatumiljöer med öppna bottenvåningar
6. Hög kvalité på torgbildningar och parker
7. Offentliga och privata mötesplatser
8. Promenadvänligt
9. Säkerhet och trygghet

Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort, laga kraft 2014-10-01, gäller för bygden. I den
fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort har delar av befintliga Kiruna som inte direkt omfattas
av stadsomvandlingen, bebyggelseområden som är detaljplanelagda, inte beskrivits under mark- och
vattenförändringar i plankartan. För dessa områden kan nuvarande markanvändning fortgå, men här tillåts
även normal stadsutveckling. Detta innebär att viss förtätning kan ske och att markanvändningen kan
utvecklas flexibelt över tiden. Olika typer av stadsmässig användning som till exempel bostäder, offentlig
och kommersiell service och turistisk verksamhet kan möjliggöras inom dessa områden. Detta kan
innebära att nuvarande detaljplaner för området kan komma att ändras.
Inom områdena kan även entreprenörsboende vara aktuellt. Det krävs fler entreprenörsboenden under
uppbyggnaden av nya centrum, och det kan även vara ett alternativ för långpendlare och logialternativ för
besöksnäringen. Eventuellt kan detta även vara aktuellt inom deformationsområdet för Kiirunavaara 1365.
Tre utredningsområden för ny plats av krematorium, varav det ena även innefattar begravningsplats,
prövas inom Kiruna centralort. Det nuvarande krematoriet ligger inom deformationsområde. Den
nuvarande begravningsplatsen saknar utbyggnadsmöjligheter.
Ett utredningsområde för ny plats av gokartbana prövas inom Kiruna centralort.
Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Alla höga objekt ska samrådas med
Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive
45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk. Områden med uranrik
granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov beviljas eller i detaljplan.
Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas före slutligt slutbesked.
Det kan sporadisk finnas hög radonhalt i mark i hela den västra delen av Kiruna centralort inklusive
Kiruna nuvarande centrum.
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Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen.
Hantering av bygglov i område planlagt för gruvstadspark

Befintlig bebyggelse får finnas kvar i strid mot detaljplanens bestämmelser om gruvindustri. Bebyggelse
inom planområdet kan under denna tid behöva underhållas och lokalerna kan användas för olika
stadsmässiga ändamål. Det kan även vara aktuellt med tidsbegränsade idrotts-, fritids- och andra
anläggningar inom området. För att möjliggöra en levande stad till den dag då området måste avvecklas
och tömmas kan det vara motiverat att pröva en avvikelse mot detaljplanen i bygglovskedet. Bygglov för
byggnader och anläggningar som behövs för gruvstadsparkens drift och syfte kan prövas som planenlig
åtgärd inom detaljplan.
Service, bostäder, turism/besöksnäring, handel, verksamheter

Inom B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistisk
verksamheter och småindustri, service och handel och annan användning som är lämplig i
bebyggelseområden.
Det är viktigt att servicen i nuvarande Kiruna centrum kan fortsätta fram till att handeln flyttar till det nya
centrumet. I lokalerna i nuvarande stadskärna ska ändring av användning mellan t.ex. bostäder, turism,
service, handel och verksamheter möjliggöras. Trots att området planläggs som gruvindustri/
gruvstadspark är syftet att nuvarande funktioner ska kunna fortsätta samt att ändrad användning till annan
tillfällig användning ska kunna ske innan området övergår till industriområde.
Energieffektiv bebyggelse eftersträvas.
Verksamheter och industri

Tillgång till mer mark för industrier är nödvändig. Detaljplaner för nuvarande och framtida behov bör
upprättas. Nya industriområden föregås av detaljplan.
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare pga. påverkan från klimatförändringar.
Kommunikationer

Vid planläggning av nya områden för bebyggelse ska lättillgängliga gång- och cykelstråk anläggas mellan
nya och befintliga stadsdelar samt från bebyggelsen och ut till målpunkter, spår eller leder för det rörliga
friluftslivet.
Resecentrum inklusive järnvägsstation bör placeras vid nya Kiruna centrum.
Kopplat transferspår mellan leder och skidspår runt hela Kiruna centralort och närområde bör
eftersträvas. Det finns även behov av sammanhållna cykelstråk inom centralorten.
Gång- och cykelvägar efterfrågas från nya Kiruna centrum längs väg E10 till Institutet för Rymdfysik IRF.
Laddstationer för elbilar och cyklar får anordnas generellt i tätorter, längs vägar och parkeringar.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed vägarna E10 och E45, vilket framför allt berör en del bebyggelse i östra kommundelen.
Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från vägområdet till E10 respektive väg 870 och väg 874
krävs tillstånd från länsstyrelsen. Riskavstånd till väg E10 för farligt gods samt vägbuller beaktas vid ny
bebyggelse.
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B10 Kiruna
Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014) tillämpas vid hantering av enskilda ärenden
tillsammans med denna översiktsplan. Se under hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
och i detta avsnitt. Idag är merparten av tätorten detaljplanelagd.
Kommunalt vatten och avlopp finns. Skyddsavstånd till väg, järnväg och flyg samt buller beaktas.
Radonrisk beaktas. Hänsyn till kulturmiljön. Luossajoki med utlopp i Torne älv är mycket känsligt.
Miljökontoret hörs vid hantering av enskilda ärenden som skulle kunna påverka vatten eller mark. Vid nya
utfarter samt förändrad trafikmängd och trafikslag hörs trafikingenjörerna i enskilda ärenden. Tekniska
Verken i Kiruna AB hörs i enskilda ärenden för ny bebyggelse.
Sanering av Ala Lombolo bör påskyndas.
Området öster om område U2 i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014) utreds som
lämplig plats för krematorium. Norr och söder om det förslagna området föreslås att naturmarken behålls
som skyddsområden mot väg E10 och ÅVC. Vägen till området föreslås ledas in från Kurravaaravägen.
Område i anslutning till område U1 i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014),
Báhpagobba, norr om Luossajärvi, prövas som utredningsområde för begravningsplats och krematorium.
Om begravningsplats blir aktuell måste markens beskaffenhet utredas.
Område U7 i den fördjupade översiktsplanen kan även prövas för hotellverksamhet.
Ett område vid flygplatsen inom Kiruna centralort prövas som alternativ lokalisering för gokartbana.
Området måste avvakta beslut om järnvägssträckning in till nya centrum samt lokalisering av
helikopterplats vid flygplatsen.
I område rakt söder om Lombolo vid väg 870 prövas ett utredningsområde för industri. Området ligger
söder om 870 och är i den fördjupade översiktsplanen utpekad som alternativ till järnvägskorridor.
Exploatering kan inte ske innan beslut om var järnvägssträckning till nya Kiruna centrum ska gå. Område
för industri får inte hindra kommande järnvägssträckning.
Länsstyrelsens har synpunkter på industriområde söder om Lombolo och gokartbana vid flygplatsen.
Förslaget till ny gokartbana, väster om flygplatsen, kan komma att störa fågellivet samt beröra våtmarken
Piekkusvuoma, (klass 3) enligt länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI). Länsstyrelsen anser att
kommunen behöver utreda och beskriva planförslagets påverkan på naturmiljön. Utvecklingsområden för
industri söder om Lombolo kan komma i konflikt med befintlig ekodukt.
Se bild under Utvecklingsmöjligheter/tillväxt.

J1 Kiirunavaara-Viscaria-Pahtohavare inom Kiruna centralort
Kiirunavaara gruvområde med tillhörande avfallsdammar ingår både i Kiruna centralort och Kiruna
närområde. Kiirunavaaragruvan är mycket viktig för Kiruna och hela kommunens näringsliv.
Även Luossajärvi ingår i området. Sjön är viktig för kirunabornas närrekreation bl.a. för fiske. Delar av
sjön har tidigare avvattnats i flera omgångar för att möjliggöra gruvbrytning.
Renflyttled för Laevas. Riksintresse kulturmiljö.
Inom området gäller tillståndsplikt enligt Miljöbalken. Sprängämnestransporter, sprickbildning utgör risker
för verksamheter inom och utanför området liksom dammarna. Gruvverksamheten påverkar ytvatten och
grundvatten i området.
I södra delen om området har den s.k. södra infarten anlagts. Sprängämnestransporter går via väg 870 och
södra infarten in på gruvområdet. I anslutning till södra infarten finns asfaltverk samt omlastningscentral
med omlastning mellan tåg och lastbil.
Del av J1 kan komma att omfattas av sekundär zon för Kiruna vattenskyddsområde.
Gällande detaljplaner tillämpas. Ändringar som kan påverka gruvverksamheten eller rennäringen kräver
detaljplan.
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N2 Aptasvare naturreservat, se Kiruna närområde
NS20 Kiruna närrekreationsområden inom Kiruna centralort
Skogsområden med sjöar, bäckar och älvar som används till närrekreation för kirunaborna. Området ska
bibehålla sin nuvarande karaktär. Endast bebyggelse och anläggningar för det rörliga friluftslivet och
turismen samt skogsbruk och rennäring tillåts. Särskild hänsyn ska tas till naturvård utmed älvarna och
kulturmiljöerna samt det rörliga friluftslivet. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid enskilda ärenden.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.

Yb1 Luossavaara inom Kiruna centralort
Berget Luossavaara har tidigare varit järngruva och senare forskningsgruva. Verksamheten har upphört
och området används istället för fritid och rekreation med t.ex. slalombacke och område för downhill
cykling, se även Kiruna centralort. Det pågår planer för utveckling av slalombacken med omgivning.
Området är mycket viktigt för närrekreation och friluftsliv. Det rör sig mycket folk i området året runt och
midnattsolsstigen som går upp på toppen av Luossavaara är populär sommartid.
Kiruna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för Luossavaara- och Matojärviområdet med syfte att
utveckla området för turistisk verksamhet. Utvecklingsplanen är en strategisk 10-årsplan där bl.a. en sittlift,
utveckling av toppstuga, förbindelse/terrass mellan Luossaavaara och Matojärvi samt utveckling av
cykelparken ingår. Samverkan med Trafikverkets planer för E10 och rastplats sker. Kommunen behöver
förvärva mark för framtida möjlighet till stugby och logi i direkt anslutning till skidbacken.
Området är ihopkopplat med Matojärvi och område för turism. Ny sträckning av E10 kommer att påverka
friluftsområdet norr om Kiruna. Passager för leder och spår att anläggas under och över den nya vägen.
Slingor kommer även att dras om.
Del av området omfattas av riksintresse för rennäringen. Naturmiljön är av intresse i området. Radonrisk
beaktas då radonhaltigt grundvatten finns i området. Vid utformning och placering av byggnader ska
hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Av säkerhetsskäl är det viktigt med underhåll av
stängsel runt dagbrotten.
Vid hantering av enskilda ärenden beaktas de olika intressena turism, fritid och rekreation, rennäring,
gruvnäring samt naturmiljö.
Om återvinningscentralen i Kiruna centralort omlokaliseras kan området prövas som ett
utredningsområde för industri eller andra verksamheter. Tätskiktet får inte punkteras. Området ligger vid
Kurravaaravägen med goda kommunikationer. Vid exploatering i området måste våtmarkens funktion
som biologiskt filter för föroreningar från deponin bibehållas. Exploatering föregås av detaljplan.
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Bild 9 Utvecklingsplan Luossavaara
A: Utvecklingsområde pist och cykelpark (10 år), delprojekt 1 och 6
B: Kärnområde pist samt liftutveckling. Prioriterat. Sittlift/Släplift till nuvarande topp, delprojekt 1
F: Trolig lokalisering av ny servicebyggnad samt Möjlig samlokalisering med TRV, nationell rastplats, delprojekt 3
T: Utsiktsplats Luossa för alternativ användning eller rivning, delprojekt 4
G: Koppling av alpin snöproduktionsanläggning mot längd försäsong, delprojekt 1
H: Mark för exploatering, parallellt utveckling A, delprojekt 2
•

KLEF – Logi & camping, ”aktivitetscentra”

•

Lokala investerare, verksamheter, intresserade
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Bild 10 Rivna byggnader

Flyttade byggnader
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Bild 11 Kiruna närområde utgörs av området runt Kiruna centralort. Avgränsat med röd linje.

Kiruna närområde utgörs av området runt Kiruna centralort. Kiruna centralort är området för den
fördjupade översiktsplanen.
I bygden ingår byn Kurravaara och fritidshusområdena Vakkakoski/Kurravaara och Kirkkoväärtijärvi
norr om Kiruna, fritidshusområdena Aptassjöarna och Alttajärvi öster om Kiruna. En del av Torne älv
ingår i den östra delen av bygden. Vid älven finns byn Kurravaara samt utspridda fritidshus. Kurravaara
ligger knappt 2 mil från Kiruna tätort.
Längs E10 och Malmbanan nordväst om Kiruna finns byarna Krokvik, Rautas, Rensjön, Bergfors,
fritidshusområdet Käyrävuopio och renskötselområdet Vuonajohka. Norr om Bergfors, drygt 4 mil från
Kiruna tätort börjar Torneträskbygden. Området kring väg och järnväg består av öppet landskap med gles
vegetation av fjällbjörkar. Bygden avgränsas i öster och väster av obrutet fjäll.
Längs Kalixälven finns byarna Kaalasluspa, Jänkänalusta, Puoltsa, Holmajärvi, Årosjåkk, Pirttivuopio samt
fritidshusområdena Kalixfors, Aitiniemi, Laukkuluspa samt renskötselområdet Áitejohka-Buollanorda.
Bygden sträcker sig fram till Gällivare kommun, strax innan Nikkaluokta, som ligger drygt 6 mil från
Kiruna tätort. Området kring Kalixälven består av utspridda bebyggelsegrupper söder om väg 870 och
fjällandskap med skogspartier norr om vägen.
Utöver byar, fritidshusområden och områden för rennäringen består bygden av friluftsområden,
naturmark, gruvområden, skjutbanor och försvarets skjutfält i Kalixfors samt turistisk verksamhet. I
sydöst ligger Aptasvare fjällurskogsreservat, FUR och i nordväst ligger Rautas fjällurskogsreservat FUR
samt del av Alajaure naturreservat.
Större delen av bebyggelsen i bygden är enbostadshus och fritidshus belägna vid vatten och vägar. I
Krokvik, Rautas, Rensjön och Bergfors ligger bebyggelsen belägen vid väg och järnväg. Befolkningen i
bygden har ökat sedan 2001.
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Befolkningsutveckling i Kiruna närområde
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Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Befolkningen i Kurravaara har ökat med 40 % sedan 2002. Ytterligare ökning av antalet enskilda avlopp
ökar riskerna för föroreningar av vattenbrunnar. Kurravaara utreds nu för hur vatten och avlopp ska
anordnas i framtiden. En fördjupning av översiktsplanen för Kurravaara behövs för att få en hållbar
struktur på bebyggelsen och en lösning på vatten och avlopp. Utveckling av turistverksamhet pågår i
Kurravaara.
Utvecklingen av Kiruna centralort kommer att behöva mer mark och en större utbredning utanför gränsen
i den fördjupade översiktsplanen. Det är främst längs med befintlig E10, väg 870 mot Nikkaluokta och
väg 874 mot Kurravaara. En ny begravningsplats och ett nytt krematorium behövs. En alternativ plats för
samlokalisering av begravningsplats och krematorium inom Kiruna närområde föreslås längs
Kurravaaravägen, se X1. Alternativa lokaliseringar finns även i Kiruna centralort.
Område för verksamhet kopplat till rymdteknik och även ett område på ca 100 000 m2 för annan
småindustri behövs. Ett område kring Institutet för Rymdfysik, IRF, föreslås för rymdanknuten
verksamhet. Verksamheten ska vara anpassad till befintlig och planerad verksamhet vid IRF och godkänd
av IRF. Området arrenderas idag av IRF vilket betyder att tillgängligheten till mark måste vara löst innan
någon verksamhet är möjlig. Utökning av ytterligare verksamheter vid IRF, som ska anslutas till
kommunalt VA kräver utredning av belastningen. Befintliga VA-ledningarna försörjer i dagsläget enbart
IRF.
Området vid E10 i korsningen mot Jukkasjärvi ger möjlighet för trafikanknuten verksamhet, parkering för
samåkning samt för småindustri. Läget gör det även möjligt att täcka behovet av industrimark i
Jukkasjärvibygden. Förutsättningarna för etablering på den tidigare torvtäkten behöver utredas vidare.
Vatten och avlopp måste lösas inom området. Föreslaget industriområde ger mer trafik och berör
riksintresset kommunikationer. Vissa störningar av trafiken kan uppstå. Området berör utkanten av
riksintresset för rennäring MB 3:5. Trafikverket utreder väg med mitträcke och för en dialog med samebyn
om ekodukter för renpassage, som kan påverka området. Avgränsning av området görs senare. Ny
lokalisering av gokartbana föreslås i Råttjedalen, Sakkaravaara eller flygplatsen inom Kiruna centralort.
Sakkaravaara är det enda alternativet för ny lokalisering av återvinningscentralen.
Turismen har möjlighet att utvecklas ytterligare i bygden. Lokalisering av start- och landningsplats för
helikopter finns vid Ylipää vid väg 870, öster om Nikkaluokta.
Länsstyrelsen har synpunkter påförslag till gokartbana vid Kurravaaravägen, nytt industriområde längs
E10, djurbegravningsplats i anslutning till nya skjutbanan, avfallsanläggning, gokart och krematorium med
begravningsplats vid Kurravaaravägen samt nytt industriområde vid E10 korsningen med väg 875. Se
vidare under respektive områdesbeskrivning. Se kommunens kommentar i utlåtandet.
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Bild 12 Lokalisering av framtida avfallsanläggning, gokartbana, industriområden, begravningsplats och krematorium samt bebyggelseutveckling i
Kiruna centralort, Kiruna närområde samt del av Jukkasjärvibygden. För övriga utvecklingsområden i området se Kiruna centralort.

Bild 13 Föreslagen start- och landningsplats för helikopter vid Ylipää.
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Mark- och planberedskap

Större delen av Kaalasluspa och Pirttivuopio är detaljplanelagda. I Jänkänalusta, Puoltsa och Laukkuluspa
är fritidshusområden detaljplanelagda. De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas av
privatpersoner. Efterfrågan på ny bebyggelse i området har varit liten. Kommunen äger ingen mark i
Kalixälvdal.
En del av marken är privatägd medan resten av marken är statlig.
Efterfrågan är liten i södra delen av Nordkalottvägen, från Krokvik till Bergfors. Det finns möjlighet att
bygga 8 respektive 6 bostadshus inom detaljplaneområden i Rautas och Rensjön. I Rautas är tomterna
avstyckade och sålda. Tomterna i Rensjön ligger på statlig mark.
I Kurravaara där bebyggelsetrycket är högt är vissa områden detaljplanelagda. Kommunen äger två mindre
områden. Övrig mark är privatägd. Framtida utveckling i Kurravaara och utredningen av VA-situationen
kan medföra behov av både tillgång till mark och detaljplaneläggning.
Områdesbestämmelserna i Alttajärvi styr inte exakt antalet fritidshus som får byggas, men storlek och höjd
på bebyggelsen regleras. Det kan finnas möjlighet att bygga fler fritidshus inom områdesbestämmelserna.

Bild 14 Ljuslila färg anger kommunalägd mark i Rautas.
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Bild 15 Ljuslila färg anger kommunalägd mark i Kurravaara

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Se även del 1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) syftar till att kunna bibehålla och även öka
befolkningen och ge bättre förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även utveckla nya
verksamheter vilket kan ge positiva sysselsättningseffekter. Ökad befolkning kan ge viktigt tillskott av
arbetskraft inom skola och service. Landsbygdsutveckling inom Kiruna närområde innebär också fler
besökande och ett stärkt friluftsliv.
LIS-områden finns huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse i tätorter och fritidshusområden
med väganslutning för att minska påverkan på växt- och djurliv. Avståndet mellan Laukkuluspa och
Kiruna centralort är ca 43 kilometer och mellan Kiruna centralort och Kurravaara ca 15 kilometer.
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Bild 16 LIS-områden inom Kiruna närområde.

Bostäder för permanent boende eller fritidsboende samt anläggningar för turism eller friluftsliv ger
förutsättningar för fler arbetstillfällen samt bibehållen eller utökad service i bygden, framför allt i
serviceorterna.
Orter och fritidshusområden inom bygden ligger inom arbetspendlingsavstånd från Kiruna centralort.
Möjlighet att bo inom bygden tillgodoser en del av bostadsbehovet inom centralorten och är en viktig del i
Kirunas attraktivitet som bostadsort.
Befintlig bebyggelse har LIS-områden för att täcka behovet av tillbyggnad, komplementbyggnader och
nybyggnad i syfte att ge de boende möjlighet att utveckla sitt boende för att det ska vara attraktivt att bo
kvar i kommunen. Möjligheten att bygga strandnära kan också gynna inflyttningen och därmed
utvecklingen i hela kommunen.
Vid framtagandet av LIS-områdena har hänsyn tagits till riksintressen och andra skyddade områden samt
översvämningsrisker och risker för erosion, ras och skred.
Stora områden för naturvård finns i älvdalarna och sammanfaller med riksintresse friluftsliv. Inom dessa
områden finns de flesta av kommunens fritidshusområden sedan tidigare. Med hänsyn till riksintresset
naturvård finns långa sträckor längs med älvarna avsatta som naturområden. Inom delar av dessa finns
LIS-områden. LIS-områden i fritidshusområden är kopplade till orter med service även om avståndet är
långt. Forssträckor har huvudsakligen undantagits med hänsyn till friluftslivet.
LIS-områdena har avvägts mot rennäringens riksintresse, men det finns ställen där de sammanfaller i
anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen får däremot inte blockera eller försvåra användningen av
renflyttleder eller placeras i kärnområden eller så att rastbete omöjliggörs.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
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VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Anläggningar som kan stärka friluftslivet kan exempelvis vara grillplats, vindskydd, bastu, brygga och så
vidare. LIS-områdena beskrivs under respektive B-, F- och Y-område.
Länsstyrelsen anser att LIS-frågorna behöver utredas och hanteras mer utförligt i den fortsatta
planeringen.

Förutsättningar
Näringsliv och service

Den offentliga och kommersiella servicen för området ligger i Kiruna centralort.
Området för Kiirunavaaragruvan ingår både i denna bygd och i bygden för Kiruna centralort. Se Kiruna
centralort. Avalon Minerals planerar för brytning i Viscaria gruvområde. Kiirunavaara industriområde med
gruvverksamhet är mycket viktig för kommunens näringsliv. Underentreprenörer och företag kopplade till
gruvan arbetar delvis i gruvindustriområdet, men har också verksamhet inom industriområdena i Kiruna
centralort.
Inom industriområdet söder om Kiirunavaara i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort finns
även asfaltverk och omlastningsterminal för omlastning av gods mellan tåg och lastbil.
Forskningsstation för rymdforskning, Institutet För Rymdfysik, IRF, samt rymdcampus ligger i närheten
av Kiruna centralort.
Kiruna centralort ligger inom arbetspendlingsavstånd för byarna i bygden. I Kurravaara finns en
handelsträdgård och en helikopterbas samt turistverksamhet.
Rennäringsverksamhet bedrivs i hela bygden. I Rensjön finns ett renslakteri. Slakteri och
förädlingsanläggning för ren och älg finns i Årosjåkk.
Turistverksamhet bedrivs i Kurravaara och i Kalix älvdal finns en del turism med bl.a. hundspannsturer
och ridturer.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Riksintresse för friluftsliv finns längs Torneälven, Kalixälven, mellan Rautas och Bergfors samt området
mellan Kurravaara och Rautas upp mot Torneträsk. Bygden är mycket viktig för det rörliga friluftslivet
med leder ut i Kirunafjällen. Jakt och fiske i denna bygd är viktiga aktiviteter för kirunaborna.
Området kring Kaalasjärvi är populärt för fågelskådning. Den avslutade torvtäkten i korsningen E10 Jukkasjärvi har blivit ett område där fåglar samlas.
Mellan Kalixfors skjutfält och Kiirunavaara industriområde finns Kiruna motorklubbs motorbana.
Yb1 området med slalombacken på Luossavaara, skidspår och motionsspår är välbesökt av både kirunabor
och turister under hela året. Karta över skidspår finns i Kiruna centralort. Det finns goda möjligheter till
bärplockning. Midnattssolsstigen upp på Luossavaara är viktig under barmarkssäsongen för både
ortsbefolkningen och turister. Det finns även en väg upp till toppen av berget.
Sommar- och vinterleden till Eatnamvárri är en stadsnära välanvänd led, som är viktig för det rörliga
friluftslivet. Leden kan behöva ändras om gruvbrytning i Viscaria återupptas. Ylinen Aptasvaara nås via en
stig, som utgår från IRF.
Området mellan Tuolluvaara och Torneälven används både av ortsbefolkningen och i turistverksamhet.
Aktiviteter i Kiruna närområde kan ge problem för rennäringen genom att det under snöperioden
uppkommer mängder av spår ute i terrängen.
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I bygden finns kommunala skoterleder. Skoterlederna utgår från Kiruna centralort mot fjällområdena.

Kommunal skoterled
Statlig skoterled
Vandringsled Aptasvaara
Vandringsled Eatnamvárri

Bild 17 Skoterleder samt permanenta skoterförbudsområden (rosa fält)

Jägarspåren, Världscupspåren i Matojärvi och Luossavaaraområdet i anslutning till Kiruna tätort är viktig
för friluftslivet och turismen i centralorten. En utvecklingsplan har antagits för Luossavaara-Matojärvi.
Kulturmiljö, struktur och arkitektur

I hela bygden finns en blandning av fritidshus och enbostadshus. Större delen av bebyggelsen ligger inom
byar eller bebyggelsegrupper, de flesta i närheten av vatten.
SJ-bebyggelsen i Rensjön, Krokvik, Kalixfors omfattas av områdesbestämmelse där utökad lovplikt,
styrning av utseende och skydd för värdefull miljö ingår.

Bild 18 Aktuella byggnader från Rensjön-Kalixfors med skyddsvärde A.
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Hela Kiruna centralort, inklusive Kiirunavaara gruvområde och del av Luossavaara inom Kiruna
närområde, omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.
Längs Kalixälvdal finns en stor mängd fornlämningar i och runt Pirttivuopio och Rakkuriområdet där
även fångstgropar hittats. Vid Badosvárri i närheten av Pahtohavaregruvan finns en del fornlämningar. I
samband med vägutredningar och järnvägsutredningen hittades ett antal fornlämningar.
Vatten och avlopp samt energi

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp finns i Rensjön. Övriga byar inom bygden har
enskilda vatten- och avloppslösningar. Avloppsreningsverket i Rensjön har god kapacitet med möjlighet
för fler anslutningar. Verksamhetsområdet omfattar detaljplaneområdet i centrala byn, samt stationshuset.
Borrad brunn med fastställt vattenskyddsområde finns i Rensjön. Området omfattar den centrala delen av
byn.
Vattentäkten i Oinakkajärvi förser Kiruna tätort med dricksvatten. Den primära skyddszonen inom
kommande vattenskyddsområde kommer troligtvis att sträcka sig 50 meter från högsta vattenlinjen upp på
land och inom detta område kommer det att finnas skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid
bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp. Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken
gäller för enskilda avloppsanläggningar.
Vattentäkten ligger i Jukkasjärvibygden men förslag till vattenskyddsområde påverkar även Kiruna
närområde och Torneträskbygden. Det är inte bara de större orterna med fast befolkning som berörs av
primär- och sekundärskyddszon utan även orter längre ut i terrängen som berörs via tillflöden till
vattentäkten. Exempel på sådana områden är område J1 Kiirunavaaragruvan, Rb1 Buollanorda, Rb3
Vuonajohka, F15 Käyrävuopio och Ra29 Rensjön.
Anmälan eller tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken. Avlopp inom
verksamhetsområde för kommunalt VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till
verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning. Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområde inte
förorenas.
Idag finns sex vindkraftverk inom bygden, direkt väster om Kiruna centralort. Detaljplanen för Viscariagruvan innebär att vindkraftverken tas bort om gruvbrytningen återupptas. I Kiruna närområde finns ett
litet område med vind över 7,2 m/s och 100 m över mark. Området ligger väster om Bergfors vid gränsen
mot obrutet fjäll och bedöms därför inte lämpligt för vindkraft. Små områden med vind 7,2 m/s och 140
m över mark finns i bygden t ex Eatnamvárri inom del av Rautas fjällurskogsreservat och inom Aptasvare
fjällurskogsreservat. Dessa bedöms inte lämpliga för vindkraft på grund av annan markanvändning.
Fjällurskogsreservaten är väsentliga för rennäringen.
Kommunikationer
Gång- och cykelväg

I Kiruna närområde finns inga gång- och cykelbanor. Ett stort behov är gång- och cykelbana till
rymdcampus vid IRF.
Väg

Längs Kalix älvdal från Kiruna till Nikkaluokta i Gällivare kommun, går väg 870. Vägen är statlig.
Europaväg E10 går från Kiruna till Bergfors inom bygden, och sedan vidare mot Riksgränsen. E10 går
även söderut förbi Alttajärvi. Mellan Kiruna tätort och Kurravaara går väg 874 (statlig).
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed väg E10 och 12 m vid väg 870 och väg 874. Vid byggande inom 30 meter från
vägområdet till E10 och 12 meter från väg 870 och väg 874 krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Kollektivtrafik

Kollektiv busstrafik ombesörjs av Länstrafiken. Under skoldagar trafikeras sträckan Kiruna-Kurravaara
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och Kiruna-Rensjön. Kiruna-Alttajärvi trafikeras via buss till Karesuando, Pajala och Gällivare. Under
högsäsong trafikeras sträckan Kiruna-Nikkaluokta numera i privat regi.
Järnväg

Malmbanan går igenom bygden från Kalixfors till Bergfors och vidare mot Riksgränsen. Järnväg från
LKAB mot Svappavaara är avsedd för malmtransport. Järnvägsplaner för dubbelspår Peuravaara-Bergfors
är påbörjade. Järnvägen är förutom för malmtransporterna även viktig för både person- och övrig
godstrafik till kommunen men också transporter till och från Norge.
Flygtrafik

Helikopter- och sjöflygbas finns i Kurravaara.
Riksintressen

Riksintresse för rennäring, kommunikationer (väg E10, influensområde flyghinder, Malmbanan),
kulturmiljövård i Kiruna-Kiirunavaara, naturvård (Kalix älv, Torne älv, Rautasälven samt AlajärviPåkketanjaure), friluftsliv, värdefulla ämnen och material, turism och rörligt friluftsliv, Natura 2000
fågeldirektivet (Alajaure) samt Natura 2000 habitatdirektivet finns i bygden.
Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen

Bild 19 Riksintresse rennäring MB 3:5 och riksintresse värdefulla ämnen och material (mineral) MB 3:7

Riksintresse för rennäringen har utökats i bygden då Sametinget tog fram nya områden för Laevas och
Gabna samebyar. Förslaget för Laevas är inte beslutat men det har beaktats i bedömningar i planen.
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Bild 20 Riksintresse friluftsliv MB 3:6 och MB 4:2 Rörligt friluftsliv och turism

Bild 21 Riksintresse naturvård och kulturmiljövård MB 3:6

Riksintresset för naturvård finns längs Torneälven, Rautasälven, Kalixälven och i Alajaure naturreservat.
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Bild 22 Riksintresse Försvaret MB 3:9, skjutfält, område med särskilt behov av hinderfrihet, stoppområde vindkraftverk, övrigt influensområde,
influensområde buller och risk

Totalförsvaret har riksintressen eller andra intressen i bygden.
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Bild 23 Riksintresse MB 4:8 Natura 2000 i Kiruna närområde

Riksintresset Natura 2000 omfattar både mark- och vattenområden. Markområden utgörs av
naturreservaten och vattenområdena är i stort sett samtliga sjöar och vattendrag.
Övriga intressen

Fastställt vattenskyddsområde finns i Rensjön. För Kirunas ytvattentäkt i Oinakkajärvi i Torneälven pågår
framtagande av vattenskyddsområde. Kommande skyddsområde kan innebära tillståndskrav eller förbud
mot infiltration av avloppsvatten inom primärzonen. Den primära skyddszonen inom kommande
vattenskyddsområde kommer troligtvis att sträcka sig 50 meter från högsta vattenlinjen upp på land och
inom detta område kommer det att finnas skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan
för ny bebyggelse med nya avlopp. Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda
avloppsanläggningar.
Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000. LIS-områdena beskrivs under respektive område i bygden. Vid Visttasälven gäller
strandskydd på 300 m.
Aptasvare naturreservat, Rautas fjällurskogsreservat samt del av Alajaure naturreservat ingår i bygden. Se
bild med skyddad natur nedan.
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Bild 24 Naturreservat och områden med höga naturvärden.

Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen har gjort naturinventeringar i kommunen. Områden med höga naturvärden
av naturreservatsklass finns i nordöstra delen av bygden. I Kaalasjärvi, Puoltsa, Alalahti, Akkar, Årosjåkk
och Käyrävuopio finns utpekade ängs- och betesmarker med höga naturvärden. Kaalasjärvi och Puoltsa
ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet Vårt hävdade Norrbotten (Länsstyrelsen i
Norrbottens län). Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet innefattar hela byar. Jordbruksmark kan ha
höga natur- och kulturvärden. En utveckling måste kunna ske i byarna trots att de ingår i
bevarandeprogrammet. Det kan därför bli aktuellt att göra en avvägning mellan utveckling i en ort och
bevarandevärdet.
Underlaget till bilderna nedan är hämtade från Statens Jordbruksverks ängs- och betesmarksinventering
t.o.m. 2013. Kartskiktet omfattar fullständigt inventerade marker, marker som går att restaurera och
marker som inte längre är aktuella.
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Bild 25 Odlingsmark i Alalahti

Bild 26 Odlingsmark i Kaalasjärvi
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Bild 27 Odlingsmark i Puoltsa

Miljö, hälsa, risker och översvämning

Översvämningskartering finns för Torneälven.

Bild 28 Översvämningskarta Kurravaara, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
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Bild 29 Översvämningskarta södra delen av Kurravaara, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Inom LIS-områdena har 100-årsflödet för Torneälven beaktats. Då det kan finnas risk för ras och
moränskred vid branta älvstränder ska hänsyn tas till detta. Byggnader bör inte placeras på släntkrön vid
större vattendrag. Det är även olämpligt att ändra vegetationsförhållandena i slänterna. Detta gäller särskilt
inom LIS-områden.
I den översiktliga ”Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord” från MSB och SIG, 2016, finns inga identifierade riskområden i befintlig bebyggelse. För
att säkerställa stabiliteten i lutande terräng, brantare än 17 grader vid nybebyggelse är det nödvändigt att
göra geotekniska undersökningar. Det gäller också områden där erosion förekommit eller där risk för
erosion föreligger. Framtida högre flöden under längre tid i älvarna ger risk för erosion i strandkanten.
Ökad nederbörd framför allt större snömängder förväntas i Kirunaområdet.
Områden med uranrik granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov
beviljas eller i detaljplan. Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas
före slutligt slutbesked.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas. Vattenskyddsområden har
skyddsföreskrifter som ska beaktas vid enskilda avlopp.
Befolkningen i Kurravaara har ökat. Vatten och avlopp i har hittills lösts genom enskilda anläggningar.
Efter en anmälan om problem med vatten och avlopp har länsstyrelsen begärt svar från kommunen om
hur kommunen uppfyller 6 § i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) i dessa områden. Kommunen
utreder i nuläget hur vatten och avlopp bör anordnas i Kurravaara. Om områden blir aktuella för
kommunalt vatten och avlopp bör möjligheten till förtätning och utökning av boende i områdena ses över.
En utökning av bebyggelsen i Kurravaara ger större utsläpp till Torneälven. Ett avloppsreningsverk i
Kurravaara med utsläpp uppströms Kirunas ytvattentäkt i Oinakkajärvi är inte lämpligt. Oavsett var
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befolkningsökningen i centralorten eller i Jukkasjärvi eller Kurravaara sker så är Torneälven recipient för
avloppsvatten.
Radonrisken kartlades i en översiktlig radonutredning 1988. I utredningen framkom inga områden inom
Kiruna närområde med alunskiffer i berggrund eller jordarter samt uranrik granit i berggrund eller
jordarter. Kring Luossavaaraområdet finns uranmineralisering.
Förslag till utredningsområde för industri vid korsningen E10 och väg 875 Jukkasjärvi innebär en separat
vatten- och avloppsanläggning där hänsyn till befintliga grundvattentäkter i närområdet och
grundvattenförekomsten i Poikkijärvi. Karta se Del 1 kap 8 Vatten och avlopp.
Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Del av Rautasälven nordost om Maunuvaara har måttlig ekologisk status fram till Pahtajokis utlopp i
älven. Orsaken är höga zinkvärden utan känd källa, troligen naturlig. Frågan utreds av vattenmyndigheten.
Pahtajoki har otillfredsställande ekologisk status. Pahtajoki är påverkad av gruvverksamheten via
Luossajärvi och även av tidigare gruvverksamhet i Viscaria.
Luossajärvi har måttlig ekologisk status. Sjön Mettä Rakkuri belastas av utsläpp från gruvverksamheten
och hanteras i tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken. Stadsomvandlingen har prövats i fördjupad
översiktsplan för Kiruna centralort. Omfattande saneringar av tidigare förorenad industrimark pågår
liksom anläggning för dagvattenhantering.
Enstaka enskilda avlopp kan tillkomma främst i Kalixälvdal. Anmälan eller tillstånd krävs enligt
miljöbalken. Förslaget bedöms inte påverka Torneälvens höga ekologiska status.
Miljökvalitetsnormen för vatten överskrids i Luossajoki. Utöver pågående utredning av tillförsel av vatten
till Luossajoki och sjöarna finns det behov av ytterligare utredning av förbättrad rening i Kiruna
avloppsreningsverk och Kiruna värmeverk. Vid en ökning av antalet abonnenter i avloppsreningsverket
måste hänsyn tas till miljökvalitetsnormen i Luossajoki. Kiruna kommuns mål att antalet arbetstillfällen ska
öka med 1000 nya jobb påverkar miljökvalitetsnormen.
Övriga miljökvalitetsnormer överskrids inte.

Övergripande konsekvenser
Se även Hantering av enskilda ärenden/Planeringsöverväganden samt för respektive
områdesbeskrivning.
Inom närområdet föreslås nya framtida platser för avfallshantering, gokartbana och begravningsplats med
krematorium samt helikopterverksamhet i Ylipääområdet.
Miljökonsekvenser

Förslag till helikopterplats i Ylipää ~5 km nordost om Nikkaluokta. Helikopterplatsen i Ylipää används
redan som tankningsplats för både civila och militära helikoptrar. Platsen ligger invid väg 870 och inom
riksintresse rennäring. Helikopterplatsen ligger i ”Laevas största kärnområde under barmarksperioden.
Området ligger mellan Rávttasjávri i norr och Nihkkáluokta - Báittasjávri i söder. Inom områdets gränser
sammanfaller både bra bete och viktiga strategiska platser och funktioner. Området är betesland under
våren och hösten samt brunstland och kalvnings- och huvudkalvningsland. P.g.a. goda betesmöjligheter
och den betesro som råder är stora delar av området klassat som naturliga uppsamlingsområden (s.k.
trivselland). Område utgör kraftcentrum inom Laevas sameby. Förekomst av ett stort antal fasta
renskötselanläggningar pekar på att området är viktigt plats för betning, skiljning, kalvmärkning och
slakt.”(Sametinget)
Kommunen bedömer att helikopterplatsen vid Ylipää inte innebär påtaglig skada på riksintresset
rennäring. Laevas sameby har avstyrkt lokaliseringen. En befintlig helikopterplats finns i Nikkaluokta i
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Gällivare kommun. Helikopterverksamheterna riktar sig mot turistverksamheten, rörliga friluftslivet samt
transporter till turist- forsknings- och rennäringsverksamheter i väglöst land.
Helikopterplatsen ligger även inom riksintresse för naturvård och friluftsliv MB 3:6 samt rörligt friluftsliv
och turism MB 4:2. I värdebeskrivningarna för MB 3:6 finns dessa områden inte nämnda. Närheten till
väg 870 ger liten påverkan på värdena.
Kirunas krematorium ligger i deformationsområdet för pågående gruvbrytning i Kiirunavaaragruvan. En
ny plats måste tas fram. Befintliga begravningsplatser i Kiruna och Poikkijärvi saknar utbyggnadsmöjligheter. En ny begravningsplats behövs inom 10-20 år. En begravningsplats bör vara lokaliserad i ett
vackert område med goda markförutsättningar för jordbegravningar. En samordning mellan
verksamheterna är önskvärd.
I översiktsplanen föreslås ett alternativ för både krematorium och begravningsplats inom Kiruna
närområde vid skjutbaneområdet inom X1 Sakkaravaara, men på västra sidan om Kurravaaravägen.
Begravningsplats och krematorium vid Kurravaaravägen ligger inom riksintresse rennäring svår passage
och renflyttled. Platsen kan flyttas norrut så att den kommer utanför den svåra passagen. Förslaget ligger
inom riksintresse värdefulla ämnen och material norr om ”Lappmalmen”. I Sveriges geologiska
undersökningars kartvisare anges att området järn, koppar och guld. Områdena är inte undersökta med
avseende på markförhållandena. Markförutsättningarna måste utredas. Det är moränmark, men avståndet
till berg är inte känt. Riksintresset värdefulla ämnen och material MB 3:7 bedöms inte skadas påtaglig av
föreslagna begravningsplatser i Báhpagobba och Kurravaaravägen. Inget av lägena har någon utpekad stor
mineralisering eller malm. Riksintresset rennäring MB 3:5 bedöms inte skadas påtagligt då störningarna
från en begravningsplats är liten.
Kommunen, Tekniska Verken AB, har tagit fram en lokaliseringsutredning för ny avfallsanläggning. En
avfallsanläggning är en samhällsviktig verksamhet och behöver lokaliseras på lämplig plats. I framtiden
kommer avfallsmängderna att minska och hanteringen ändras till materialåtervinning. Förutom nuvarande
anläggning har fyra andra lokaliseringar utretts av Tekniska Verken. I denna plan kvarstår ett alternativ
nämligen den vid Sakkaravaara. Sakkaravaara har funnits med som plats för ny avfallsanläggning i nu
gällande översiktsplan. Området har använts för militär verksamhet och är ett s.k. OXA-område. Det
måste utredas och saneras med avseende på explosiva ämnen innan någon verksamhet påbörjas. Ett
område med höga naturvärden av naturreservatsklass finns i Sakkaravaara. Föreslagen anläggning kommer
inte att placeras i naturområdet. Föreslagen lokalisering av avfallsanläggningar vid Sakkaravaara och
befintlig avfallsanläggning ligger inom riksintresset för värdefulla ämnen och material MB 3:7.
Sakkaravaara ligger längst ut i riksintresseområdet värdefulla ämnen och material och har ingen utpekad
mineralisering eller malm. Ett undersökningstillstånd finns på området ”Lappmalmen 3”.
Riksintresset för värdefulla ämnen och material MB 3:7 bedöms inte skadas påtagligt av framtida
avfallshantering i Sakkaravaara. Framtida avfallshantering ska bedrivas som materialhanteringsanläggning
och i betydligt mindre skala än idag. Sakkaravaara ligger i framtida sekundärzon för vattenskyddsområde
för Kiruna ytvattentäkt i Oinakkajärvi.
Verksamheten i befintlig anläggning vid Kurravaaravägen strax norr om området för nya Kiruna har
pågått sedan slutet av 1960-talet. Platsen ligger nära nya centrum och planerade områden för bostäder på
”skjutbaneområdet” (inom Kiruna centralort).
Två föreslagna lokaliseringar i bygden finns för gokartbana nämligen Sakkaravaara och befintlig
motorbana i Råttjedalen söder om Kiruna vid väg 870. Riksintresse rennäring MB 3:5 bedöms inte skadas
påtagligt av lokalisering av gokartbanan på befintlig motorbana i Råttjedalen eller vid Sakkaravaara. Inte
heller riksintresset för värdefulla ämnen och material bedöms skadas påtagligt.
Del av Rautasälven nordost om Maunuvaara har måttlig ekologisk status fram till Pahtajokis utlopp i
älven. Orsaken är höga zinkvärden utan känd källa, troligen naturlig. Pahtajoki har otillfredsställande
ekologisk status. Pahtajoki är påverkad av gruvverksamheten via Luossajärvi och även av tidigare
gruvverksamhet i Viscaria. Luossajärvi har måttlig ekologisk status. Sjön Mettä Rakkuri belastas av utsläpp
från gruvverksamheten och hanteras i tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken.
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Kiruna kommuns mål att antalet arbetstillfällen ska öka med 1000 nya jobb påverkar miljökvalitetsnormen
för vatten, som i dagsläget överskrids, i Luossajoki. Vid en ökning av antalet abonnenter i
avloppsreningsverket måste hänsyn tas till miljökvalitetsnormen.
Järnväg och E10 passerar Kiruna närområde, Krokvik, Rautas och Rensjön ligger vid Malmbanan. Buller
och transport av farligt gods ska beaktas i detaljplaner. I pågående järnvägsplaner för dubbelspår beaktas
buller och farligt godstransporter. Miljökonsekvenser inom centralorten har bedömts i vägplaner och
järnvägsplan samt den fördjupade översiktsplanen för centralorten.
Sociala och ekonomiska konsekvenser

Byarna i bygden är populära bostads- och fritidshusområden. En mer omfattande omvandling av
fritidshusområdena till permanentbostadsområden kan medföra ekonomiska konsekvenser för både
privatperson och kommun. Permanensbostadsområden kräver utökad kommunal service med t.ex.
skolskjuts, belysning, vägar, gång- och cykelvägar och hemtjänst. Det kan även bli aktuellt med
kommunalt VA vilket medför en kostnad både för kommunen och för den enskilde som ansluter.
Samtliga inom verksamhetsområde för kommunalt VA ska anslutas och betala för anslutning, även om
man endast använder sitt hus som fritidshus. Inom bygden gäller detta främst Kurravaara.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Denna översiktsplan ersätter nedanstående befintliga dispositionsplaner/fördjupade översiktsplaner:


Översiktsplan för Torne älvdal KF 1981-12-14 upphör att gälla i och med att denna
översiktsplan vinner laga kraft. Detta på grund av att dispositionsplanen är gammal. Det
relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i översiktsplanen.



Områdesplan för Kalix älvdals övre del (antagen 1978-11-23, § 426) upphör att gälla i och med
att denna översiktsplan vinner laga kraft. Det relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i
översiktsplanen. Del av områdesplanen ingår i Gällivare kommun men den delen är redan
upphävd.



Tillägg till områdesplan för Kalix älvdals övre del – Förslag till uppställningsplatser för
husvagnar, bilar och båtar (Antagen 1985-02-04, § 19) upphör att gälla i och med att denna
översiktsplan vinner laga kraft. Om behovet av uppställningsplatser för husvagnar, bilar och
båtar samt bilparkering skulle öka igen kan tillägget till områdesplan fungera som ett
utredningsunderlag.



Komplettering till fördjupad översiktsplan Kalix älvdals övre del, Årosjåkk – Bilparkering
upphör att gälla i och med att denna översiktsplan vinner laga kraft. Om behovet av
uppställningsplatser för husvagnar, bilar och båtar samt bilparkering skulle öka igen kan tillägget
till områdesplan fungera som ett utredningsunderlag.



Dispositionsplanen för Kurravaara (antagen 1981-12-14, § 233) upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Det relevanta i dispositionsplanen lyfts istället in i
översiktsplanen och förslaget för området har uppdaterats efter dagens förutsättningar.

Den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk, antagen 2014-03-31, gäller och används vid hantering av
enskilda ärenden för Rensjön och norrut.
I Kaalasluspa, Jänkänalusta, Puoltsa, Holmajärvi, Laukkuluspa, Pirttivuopio, Rensjön, Rautas, Kurravaara
samt norr om Kurravaara finns även detaljplaner som styr vad som får byggas. Områdesbestämmelser i
Alttajärvi gäller.
Även Kiirunavaara industriområde som även ingår i Kiruna centralort samt Viscariaområdet omfattas av
detaljplaner. Det finns även en detaljplan för vindkraft på Pahtohavare samt detaljplan för ställverk,
omformarstation längs väg 870.
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Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Samråd ska ske med Försvarsmakten vid
plan- och lovärenden, inklusive förhandsbesked för bygglov, i områden som berör riksintressen för
totalförsvarets militära del.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse för rennäringen ska beaktas vid prövning av anläggningar och fritidshus som placeras inom
GS- och F-områden. Bebyggelsen får inte blockera eller försvåra användningen av kärnområden,
renflyttleder eller placeras så att rastbete omöjliggörs.
Berörd sameby är remissinstans vid lov- och planärenden.
I anslutning till befintligt detaljplaneområde krävs detaljplan för ny bebyggelse. Mindre tillbyggnader samt
komplementbyggnader prövas i bygglov eller Attefallsanmälan.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk. Områden med uranrik
granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov beviljas eller i detaljplan.
Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas före slutligt slutbesked.
Om förorenad mark tas i anspråk görs sanering till känslig markanvändning eller mindre känslig
markanvändning, beroende på vad marken ska användas till.
Vid bygglov och detaljplan ska förekomst av fornlämningar eller kulturlämningar undersökas via
Riksantikvarieämbetets fornsök. Arkeologisk utredning kan bli aktuell.
Hantering av enskilda ärenden inom pågående reservatsbildningar, se Övriga intressen, samråds med
länsstyrelsen.
Bebyggelse vid grunda vikar undviks p.g.a. höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig
aktivitet.
I områden med höga naturvärden av naturreservatsklass och inom riksintresse naturvård ska
naturinventering göras vid detaljplaneläggning. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Hänsyn till Skogsstyrelsens biotopskyddsområden och nyckelbiotoper samt skogens kulturmiljövärden ska
tas vid lov- och planärenden.
Våtmarker med höga naturvärden ska inte exploateras.
Parkering/uppställningsplats för det rörliga friluftslivet kan prövas i bygglov inom Kalix älvdals övre del.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt.
Service

Mindre serviceetableringar i byarna i bygden kan prövas med bygglov. I Pirttivuopio krävs detaljplan för
ny bebyggelse pga. rennäringens intressen. I Kurravaara kan viss bebyggelse prövas i bygglov, se under
B58 Kurravaara.
Bostäder

För merparten av B- och F-områden gäller att enstaka ny bebyggelse kan prövas med bygglov men vid
större exploatering eller stor omgivningspåverkan krävs detaljplan. För områden där även enstaka
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bebyggelse kan ge stor påverkan på omgivningen föregås all ny bebyggelse av detaljplan. Inom bygden har
Pirttivuopio pekats ut som bostadsområde där detaljplan krävs pga rennäringens intressen. I Kurravaara
kan viss bebyggelse prövas i bygglov, se under B58 Kurravaara. I Bergfors tillåts ingen ny bebyggelse på
grund av kommande dubbelspår, skyddsavstånd och buller från väg och järnväg samt naturreservatet. I
Aptassjöarna tillåts ingen ny bebyggelse på grund av påverkan på rennäringen.
Inom B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistisk
verksamhet och småindustri, service och handel och annan användning som är lämplig i
bebyggelseområden. Ändrad användning kan prövas i bygglov. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Inom F-områden kan ändrad användning mellan fritidshus och turism prövas i bygglov under
förutsättning att verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelse. Om omvandling
av fritidshus till turistanläggning eller ny turistanläggning bedöms påverka befintlig fritidshusbebyggelse
ska fritidshusbebyggelsen prioriteras.
Tomter där man avser anlägga enskilt vatten och avlopp bör vara minst 2000 kvm stora och vara
tillgängliga med farbar väg.
Energieffektiv bebyggelse eftersträvas.
I område med turistisk verksamhet behövs även bostäder.
Turism och besöksnäring

Det finns goda förutsättningar för turism i bygden. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med
upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan
bygglovsprövning vara tillräcklig. Större turistverksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan.
Turism kan ingå i B-, F- och GS-områden. I Pirttivuopio krävs detaljplan för ny bebyggelse pga.
rennäringens intressen. I Kurravaara kan viss bebyggelse prövas i bygglov, se under B58 Kurravaara.
Verksamheter och industri

Mindre enstaka verksamheter med begränsad omgivningspåverkan kan prövas i bygglov i merparten av
bygden. Se mer under respektive område. Vid nylokalisering av industri ska man först se över om det är en
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet och om omgivningen kommer att påverkas av ljus, buller,
lukt, utsläpp, strålning, trafik eller annat. Verksamheter med omgivningspåverkan föregås av
lokaliseringsutredning alt. detaljplan.
Tillgång till mer mark för industri är nödvändig. Detaljplaner för nuvarande och framtida behov bör
upprättas. Område vid E10/korsningen mot Jukkasjärvi prövas som industriområde. Detaljplan krävs.
Jordbruksmark

De av Jordbruksverket inventerade ängs- och betesmarkerna ska inte bebyggas.
Puoltsa och Kaalasjärvi ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. Det är viktigt att eventuellt
beviljande av strandskyddsdispenser inom dessa områden bygger på ett bra beslutsunderlag.
Jordbruksmark kan ha höga natur- och kulturvärden. Det kan bli aktuellt att göra en avvägning mellan
utveckling i en ort och bevarandevärdet.
LIS-områden

Vid exploatering inom områdena ska allmänhetens tillgång till stränderna och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten säkras genom att lämna: en fri passage på minst 25 meter närmast vattnet, en
vegetationsridå eller annan avgränsning mot bebyggelsen, vegetationsridåer vid strandkanten samt
bebyggelsefria stråk, släpp ner till stranden.
Inom LIS-områden ska hänsyn tas till risk för översvämning, erosion, ras och skred.
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I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den
specifika platsen då förutsättningarna kan variera inom LIS-områdena.
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare pga. påverkan från klimatförändringar.
Kommunikationer

Det finns stort behov av gång- och cykelbanan mellan Kiruna tätort via IRF och till Jukkasjärvi. Denna
bör gå parallellt med E10 på grund av hänsyn till rennäringen. Gång- och cykelbana på denna sträckning
är mycket viktig för de oskyddade trafikanterna och studenterna som färdas mellan Rymdcampus och
Kiruna tätort.
Vid planläggning av nya områden för bebyggelse bör möjligheten att anlägga lättillgängliga gång- och
cykelstråk mellan nya och befintliga bebyggelseområden samt från bebyggelsen och ut till målpunkter för
det rörliga friluftslivet ses över.
Trafikverket har planer på att anlägga dubbelspår på Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen mot
Narvik. I ett första läge har sträckan Peuravaara – Bergfors varit på samråd. Dubbelspår på Malmbanan är
positivt både för godstrafiken och persontrafiken, inklusive besöksnäringen. Passager för det rörliga
friluftslivet ska anordnas.
Förbättrad vägstandard på den äldre sträckan av väg 870 behövs.
Laddstationer för elbilar och cyklar får anordnas generellt i tätorter, längs vägar och parkeringar.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed väg E10 och 12 m vid väg 870 och väg 874. Vid byggande inom 30 meter från
vägområdet till E10 och 12 meter från väg 870 och väg 874 krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Kopplat transferspår mellan leder och skidspår runt hela Kiruna centralort och närområde bör
eftersträvas.
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B50 Bergfors
Ett tidigare stationssamhälle längs Malmbanan norr om Kiruna centralort. Bebyggelsen är belägen på
västra sidan av järnvägen medan E10 är belägen på östra sidan. Detta gör att säkerhetsfrågan hur
järnvägen korsas är viktig. Ingen ny bebyggelse.
Led till Nagirjávri/Nakerijärvi. Naturrastplats och långtidsparkering finns. Gabna sameby har intressen i
området.
Bergfors ingår i område för Rautas fjällurskogsreservat FUR. Föreskrifter för naturreservatet tillämpas.
Även den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk tillämpas. I denna anges: Ingen ny bebyggelse föreslås med
hänsyn till behovet av dubbelspår på järnvägen samt uppkomsten av trafikbuller från järnvägen.
Förslag till dubbelspår mellan Peuravaara (strax norr om Kiruna tätort) och Bergfors har varit på samråd
under våren 2017. Innan Bergfors föreslås det nya spåret på höger sida (om man tittar med riktning mot
Riksgränsen) parallellt med befintligt spår. I Bergfors finns redan två spår och nytt spår föreslås inte.
Passage över järnvägen är viktig för dem som nyttjar bebyggelsen på västra sidan av järnvägsspåren liksom
för det rörliga friluftslivet.

B51 Holmajärvi
By med ett några fastboende och en del fritidshus, samt båthus och parkering. Ca 3 mil från Kiruna tätort,
möjligt att arbetspendla. Turism bör kunna utvecklas. Vandringsled till Eatnamvárri och vidare till Kiruna
utgår från Holmajärvi.
Ny bebyggelse får endast uppföras söder om väg 870. Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större
turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små
turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten
omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Avstånd till väg 870 beaktas, inga nya utfarter mot vägen. Vid utformning och placering av byggnader ska
hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. VA utreds vid ny bebyggelse,
miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp. Renbetesområde och rörligt
friluftsliv utanför byn.
LIS-områden

LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Förtätning i befintlig ort. LIS-området ger
förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter vilket kan ge positiva
effekter på inflyttning och sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler besökande och ett
stärkt friluftsliv. Utvecklingen stödjer Kiruna centralort som serviceort.
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Bild 30 De rosa markeringarna visar LIS-områdena. Områdena sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B53 Jänkänalusta
By med helårsboende samt fritidsbebyggelse. Ca 2 mil till Kiruna tätort, möjligt att arbetspendla.
Detaljplan med obebyggda tomter finns. De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas
av privatpersoner.
Ny bebyggelse får endast uppföras söder om väg 870. Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större
turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små
turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten
omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Båthus och bryggor bör samlas till några få platser.
Renbetesområde utanför byn. Avstånd till väg 870 beaktas, inga nya utfarter mot vägen. Vid utformning
och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. VA
utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Jordbruk har bedrivits i byn, jordbruksmarken får inte bebyggas.
LIS-områden

LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Det västligaste området ligger inom F14. LISområdet ger förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter vilket
kan ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler
besökande och ett stärkt friluftsliv. Utvecklingen stödjer Kiruna centralort som serviceort.
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Bild 31 De rosa markeringarna visar LIS-områdena. Områdena sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B54 Kaalasjärvi
Gammal jordbruksby knappa 2 mil från Kiruna tätort, möjligt till arbetspendling. Permanentboende samt
fritidshus. Detaljplan med obebyggda tomter finns. De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller
arrenderas av privatpersoner. Turism bör kunna utvecklas.
Äldre bebyggelse, samisk bebyggelse samt gårdar från början av 1900-talet. Hela byn är av stort
kulturhistoriskt värde. Kulturmiljön beaktas vid ny bebyggelse.
Renbetesområde och rörligt friluftsliv utanför byn. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn
tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret
hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp. Jordbruk har bedrivits i byn,
jordbruksmarken får inte bebyggas.
Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan
kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i
flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
LIS-områden

LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-området ger förutsättningar för ytterligare
boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter vilket kan ge positiva effekter på inflyttning och
sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler besökande och ett stärkt friluftsliv.
Utvecklingen stödjer Kiruna centralort som serviceort.
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Bild 32 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B56 Krokvik
Bostadsort för Laevas sameby inom Gabna samebys marker efter E10. Bebyggelsen består av de gamla SJbyggnaderna kombinerat med nyare hus. Stationshuset i Krokvik ingår i områdesbestämmelse för skyddad
bebyggelse längs Malmbanan.
Inget kommunalt VA. Vissa problem kring enskilda VA-anläggningar på grund av svårigheter att ordna
markinfiltration. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan med nya avlopp.
Även risk för högt grundvatten. Radonrisk beaktas.
Renskötselområde. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Buller samt skyddsavstånd från väg E10 och järnväg beaktas.
Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan
kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i
flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Trafikverkets förslag till dubbelspår mellan Peuravaara (strax norr om Kiruna tätort) och Bergfors har
varit på samråd under våren 2017. Innan Krokvik föreslås det nya spåret på höger sida (om man tittar med
riktning mot Riksgränsen) parallellt med befintligt spår. I Krokvik finns redan fyra spår och nytt spår
föreslås inte. Strax norr om Krokvik föreslås spåret fortsätta på vänster sida.

B58 Kurravaara
Gammal jordbruksby vid Torne älv. Idag utgörs området av fritidshusbebyggelse samt
permanentbebyggelse. Möjlighet till arbetspendling till Kiruna tätort. Service saknas i dagsläget.
Detaljplaner med obebyggda tomter finns inom byn. De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller
arrenderas av privatpersoner.
Kommunalt VA saknas. VA-situationen utreds. Byn ligger uppströms vattentäkt för Kiruna centralort.
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Kurravaara är så pass tätbebyggt med högt bebyggelsetryck att en fördjupning är nödvändig. En
fördjupning bör göras när VA-utredningen är klar. Fram till att fördjupningen är färdig ska nya tomter
vara minst 2000 kvm. Enstaka ny bebyggelse, för bostads-, fritidshus- eller serviceändamål, i anslutning till
befintlig bebyggelse och på lucktomter kan prövas i bygglov. Komplementbyggnader och mindre
tillbyggnader kan prövas i bygglov. Enstaka ny bebyggelse för turistiskt ändamål i anslutning till redan
befintlig turistisk verksamhet kan prövas i bygglov. Ny bebyggelse för turistiskt ändamål på mark som inte
används för turistisk verksamhet föregås av detaljplan. Miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny
bebyggelse med nya avlopp. Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda
avloppsanläggningar.
Skogsbruk, renskötsel och rörligt friluftsliv bedrivs i omgivningarna. Svåra passager och renflyttled för
Gabna och Talma samebyar. Hänsyn tas även till stigar och leder för det rörliga friluftslivet.
Marken varierar från berg, grus till område med högt grundvatten. Sydväst om Heikkis väg ligger en myr
med känslig naturmiljö. Längst in i viken i Kurravaara ligger ett rikkärr med sällsynta växtarter. Det ska
finnas avstånd mellan bebyggelse samt både kärrområdet och myren eftersom dräneringsåtgärder och
utfyllnader kan påverka kärret negativt.
Radonrisk beaktas. Flygbuller beaktas. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång
insatstid för räddningstjänsten. Försiktighet vid anläggningar och bebyggelse vid gamla avfallsupplaget.
Hänsyn tas till fornlämningar i och kring byn. Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av
enskilda ärenden.
LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Möjlighet att bo i Kurravaara tillgodoser en
del av bostadsbehovet inom centralorten och är en viktig del i Kirunas attraktivitet som bostadsort. LISområdet ger förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter vilket
kan ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler
besökande och ett stärkt friluftsliv. Utvecklingen inom området stödjer Kiruna centralort som serviceort.
Den primära skyddszonen inom kommande vattenskyddsområde kommer troligtvis att sträcka sig 50
meter från högsta vattenlinjen upp på land och inom detta område kommer det att finnas
skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda avloppsanläggningar.
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Bild 33 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B60 Laukkuluspa
By med helårsboende samt fritidsbebyggelse. Ca 3,5 mil till Kiruna tätort.
Ny bebyggelse får endast uppföras söder om väg 870. Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större
turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små
turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten
omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Renbetesområde utanför byn. Avstånd till väg 870 beaktas, inga nya utfarter mot vägen. Vid utformning
och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. VA
utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Markförhållandena utreds.
LIS-områden

LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Möjlighet till viss förtätning i befintlig by. LISområdet ger förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter vilket
kan ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler
besökande och ett stärkt friluftsliv. Utvecklingen stödjer Kiruna centralort som serviceort.
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Bild 34 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B69 Pirttivuopio
Gammal jordbruks by med helårsboende samt fritidsbebyggelse. Detaljplan med obebyggda tomter finns.
De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner. Segelflygplats finns i
byn. Turismen bör kunna utvecklas mer i byn.
Rennäringen har viktiga områden runt Pirttivuopio. Ny bebyggelse föregås av detaljplan på grund av
hänsyn till rennäringens intressen.
Renbetesområde utanför byn. Avstånd till väg 870 beaktas, inga nya utfarter mot vägen. Vid utformning
och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. VA
utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Jordbruksmarken bebyggs inte.
Ett flertal fornlämningar finns i området. Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av
enskilda ärenden. Utöver fornlämningar finns även Renbäcks fästning/slott som är ett kulturhistoriskt
minnesmärke vid stranden mitt i byn.

B71 Puoltsa
Gammal jordbruks by med helårsboende samt fritidsbebyggelse. Fler personer bor permanent i Puoltsa än
i de andra byarna längs Kalix älvdal. Detaljplan med obebyggda tomter finns. De flesta obebyggda tomter i
detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner. Turismen bör kunna utvecklas.
Ny bebyggelse får endast uppföras söder om väg 870. Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större
turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små
turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten
omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Renbetesområde utanför byn. Avstånd till väg 870 beaktas, inga nya utfarter mot vägen. Vid utformning
och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. VA
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utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Djurhållning förekommer. Jordbruksmarken bebyggs inte.
Puoltsa har bebyggelse från olika tidsepoker, som har högt kulturhistoriskt värde. Ny bebyggelse anpassas
till byggnadstraditionen gällande material, färg och proportioner.
LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Möjlighet till viss förtätning i befintlig by. LISområdet ger förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter vilket
kan ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler
besökande och ett stärkt friluftsliv. Utvecklingen stödjer Kiruna centralort som serviceort.

Bild 35 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B72 Rautas
Bostadsort för Laevas sameby inom Gabna samebys marker efter E10. Detaljplan med obebyggda tomter
finns. De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner. Ca 2 mil från
Kiruna tätort, möjlighet till arbetspendling. Rörligt friluftsliv och turism vid och på Rautasälven (fiske och
kanot) samt pimpelfiske på Rautasjaure.
Renskötselområde. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonutredning är gjord för detaljplaneområdet. Radonskyddad grundläggning krävs.
Buller samt skyddsavstånd från väg E10 och järnväg beaktas. Rautasälven ingår i primär vattenskyddszon
för föreslaget vattenskyddsområde för Kirunas vattentäkt. Vattenskyddsområdet behöver därför beaktas
vid E10 samt vid järnvägen där den passerar över Rautasälven. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret
hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan
kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i
flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
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Trafikverkets förslag till dubbelspår mellan Peuravaara (strax norr om Kiruna tätort) och Bergfors har
varit på samråd under våren 2017. Strax innan Rautas föreslås det nya spåret på höger sida (om man tittar
med riktning mot Riksgränsen) parallellt med befintligt spår. I Rautas föreslås ombyggnation av befintliga
två spår med ungefär samma sträckning som idag. Strax norr om Rautas föreslås spåret fortsätta på höger
sida.
LIS-områden

LIS-område för turism och friluftsliv. Utveckling inom området kan stärka friluftslivet och stödjer Kiruna
centralort.

Bild 36 Den rosa markeringen visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B73 Rensjön
Bostadsort för Gabna sameby längs E10 och Malmbanan, ca 3,5 mil från Kiruna. Detaljplan med
obebyggda tomter finns. Marken är statlig.
Samiskt storviste med varierade bostadstyper. Höga kulturhistoriska värden. Detaljplanen är inte anpassad
efter kulturmiljöintressena. Stationshuset i Rensjön ingår i områdesbestämmelse för skyddad bebyggelse
längs Malmbanan. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse gällande material, färg och
proportioner.
Rennäringen har intressen i och strax utanför byn. Rörligt friluftsliv utanför byn. Avstånd till väg E10 och
järnväg beaktas vid ny bebyggelse. Farligt gods på väg och järnväg samt kommande dubbelspår beaktas.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk beaktas. Fastställt vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt finns i Rensjön. Vattentäkten
är känslig pga. tunt jordtäcke. Kommunalt VA för den centrala delen av Rensjön finns.
Den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk tillämpas i enskilda ärenden. Här anges att området har
goda förutsättningar för förtätning och utveckling av bostäder österut. Rensjön ligger inom
bebyggelseområde B6 i fördjupad översiktsplan. Enstaka bebyggelse kan prövas i bygglov men större
omfattning kräver detaljplan. Bebyggelse i anslutning till befintliga detaljplaner ska detaljplaneras.
Verksamheter kopplade till rennäringen bör tillåtas inom detaljplan.
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Trafikverkets förslag till dubbelspår mellan Peuravaara (strax norr om Kiruna tätort) och Bergfors har
varit på samråd under våren 2017. Strax innan Rensjön föreslås det nya spåret på vänster sida (om man
tittar med riktning mot Riksgränsen) parallellt med befintligt spår. I Rensjön finns redan två spår och nytt
spår föreslås inte. Strax norr om Rensjön föreslås spåret fortsätta på höger sida.

B78 Årosjåkk
Bostadsort för Laevas sameby ca 4,5 mil från Kiruna tätort. Permanentboende samt fritidshus. Turism bör
kunna utvecklas.
Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Större turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan
kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i
flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Från Årosjåkk utgår leder för det rörliga friluftslivet, bl.a. vinterleden till Rautasjaure. Renbetesområde
utanför byn. Avstånd till väg 870 beaktas. Vid eventuella utfarter till väg 870 skickas remiss till
Trafikverket. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid
bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.

F4 Vakkakoski/Kurravaara
Område med fritidshus norr om Kurravaara by på båda sidor av Torne älv. Bilväg saknas till området.
Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av enskilda ärenden. Bl.a. omfattas området kring
Vuolusjoki av fornlämningar. Rautasälvens utlopp och Vakkojaure är viktiga häcknings- och rastlokaler för
fåglar. Renflyttled på älven samt renbete för Talma sameby. Skogsbruk, friluftsintressen och naturvård i
området.
Enstaka ny fritidshusbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse kan prövas i bygglov. Övrig
bebyggelse föregås av detaljplan. Den primära skyddszonen inom kommande vattenskyddsområde för
Kiruna ytvattentäkt i Oinakkajärvi kommer troligtvis att sträcka sig 50 meter från högsta vattenlinjen upp
på land och inom detta område kommer det att finnas skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid
bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp. Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken
gäller för enskilda avloppsanläggningar.
Radonrisk är inte utredd.

YF5 Kirkkoväärtijärvi
Område för turism, fritidshus och friluftsliv söder om Kurravaara. Möjligt att förtäta.
Renbete för Gabna sameby, renflyttled på älven. Aktivt skogsbruk. Viktigt för lokalbefolkningens rörliga
friluftsliv. Riksintresse naturvård längs älvarna.
Enstaka ny fritidshusbebyggelse kan prövas med bygglov. Större turistverksamhet eller stor
omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 1015 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan bygglovsprövning vara
tillräcklig. Radonrisk är inte utredd. Samråd med miljökontoret vid ny bebyggelse med nya avlopp.
Naturinventering vid eventuell detaljplan.
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Bild 37 översvämning YF5 söder om Kurravaara

LIS-områden

LIS-områden för turism, fritidshus och friluftsliv. Möjligheten att bo och verka i området är viktig för
landsbygdsutvecklingen. Utveckling i området kan innebära fler besökande och ett stärkt friluftsliv. En
förtätning av fritidsboende ger goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service i Kiruna
centralort som är serviceort.
Den primära skyddszonen inom kommande vattenskyddsområde kommer troligtvis att sträcka sig 50
meter från högsta vattenlinjen upp på land och inom detta område kommer det att finnas
skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda avloppsanläggningar. I området finns
inslag av myrmark. Denna ska inte bebyggas.
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Bild 38 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Flygbilder över det föreslagna LIS-området visar att även vattenområdet (flera grunda vikar) verkar ha
höga naturvärden och både land och vattenområdet bör därför naturvärdesinventeras innan området
pekas ut som LIS-område. Kommunen har i planen uppgett att bebyggelse vid grunda vikar har undvikits
pga. höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig aktivitet. Samma resonemang bör gälla
avseende utpekanden av LIS-områden i direkt anslutning till grunda vikar.
Se kommunens kommentar i utlåtandet.

F6 Alttajärvi
Fritidshus och permanentbebyggelse ca 1,5 mil från Kiruna. Omfattas av områdesbestämmelser.
Högt grundvatten utreds i enskilda ärenden. Renbete för Gabna sameby. Avstånd till väg E10 samt buller
beaktas. E10 är en farligtgodsväg.
Ny bebyggelse enligt gällande områdesbestämmelser. Ytterligare bebyggelse föregås av detaljplan.
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LIS-områden

LIS-områden för fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-området ger förutsättningar för ytterligare
boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter vilket kan ge positiva effekter på inflyttning och
sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler besökande och ett stärkt friluftsliv. En
förtätning av fritidsboende ger goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service i Kiruna
centralort som är serviceort.

Bild 39 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F7 Aptassjöarna
Fritidshusområde vid sjöarna Ylinen Aptasjärvi, Keskinen Aptasjärvi och Alanen Aptasjärvi. Bilväg saknas.
Området används för jakt och fiske.
Rennäringen har intressen i området. Naturreservat runt området.
Ytterligare bebyggelse bedöms inte kunna tillkomma utan att skada rennäringsintresset. Ingen ytterligare
bebyggelse i området pga. detta. Komplementbyggnader och tillbyggnader kan prövas i bygglov.

F9 Kalixforsbron
Område med fritidshusbebyggelse. Bebyggelse finns även på andra sidan Kalix älv i Gällivare kommun.
Bro över Kalixälven till Gällivare kommun. Attraktivt fiske- och jaktområde.
Enstaka ny fritidshusbebyggelse kan prövas med bygglov. Större turistverksamhet eller stor
omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 1015 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan bygglovsprövning vara
tillräcklig.
Rennäringen har intressen i området. Buller samt skyddsavstånd från järnväg och skjutfält beaktas. Vid
utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk
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är inte utredd. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse
med nytt avlopp.
Naturinventering vid detaljplan.
LIS-områden

LIS-områden för fritidshus och friluftsliv. Området ligger ca 22 kilometer från Kiruna centralort. LISområdet ger förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter. En förtätning av fritidsboende ger goda
förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service i Kiruna centralort som är serviceort. Utveckling i
området kan innebära ett stärkt friluftsliv.

Bild 40 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F11 Laukkuluspa
Område med fritidshusbebyggelse. Attraktivt fiske- och jaktområde. Turism bör kunna utvecklas. Det
finns en detaljplan i området som i princip inte alls är genomförd och som medger drygt 5 ytterligare
fritidshustomter. Området ligger nära ett känsligt område för rennäringen. De flesta obebyggda tomter i
detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner.
Ny bebyggelse får endast uppföras söder om väg 870. Enstaka ny fritidshusbebyggelse kan prövas i
bygglov. Större turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre
omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten
omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Renskötselområde med viktigt vadställe. Avstånd till väg 870 beaktas, inga nya utfarter mot vägen. Vid
utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk
är inte utredd. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse
med nytt avlopp. Inom västra delen av området vid Alalahti finns värdefull ängs- och betesmark.
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LIS-områden

LIS-område för fritidshus, turism och friluftsliv. Möjlighet till viss förtätning. LIS-området ger
förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter. Utveckling i området
kan innebära fler besökande och ett stärkt friluftsliv. En förtätning av fritidsboende ger goda
förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service i Kiruna centralort som är serviceort.

Bild 41 Den rosa markeringen visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F12 Aitiniemi
Område med fritidshusbebyggelse. Attraktivt fiske- och jaktområde.
Enstaka ny fritidshusbebyggelse kan prövas med bygglov. Större turistverksamhet eller stor
omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 1015 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan bygglovsprövning vara
tillräcklig.
Rennäringen har intressen i området. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång
insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs
vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nytt avlopp.

F13 Puoltsa
Jordbruks by ca 3 mil från Kiruna tätort. Detaljplan med obebyggda tomter finns. De flesta obebyggda
tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner. Permanentboende förekommer.
Ny bebyggelse får endast uppföras söder om väg 870. Enstaka ny fritidshusbebyggelse kan prövas i
bygglov. Större turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre
omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten
omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Jordbruksmarken får inte bebyggas om den inte redan är ianspråktagen.
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Rennäringen har intressen i området. Avstånd mot väg 870 beaktas. Eventuellt nya utfarter mot väg 870
remitteras till Trafikverket. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid
bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nytt avlopp.
LIS-områden

Det västra LIS-området gäller för det rörliga friluftslivet. Det östra LIS-området gäller för fritidshus och
friluftsliv. Möjlighet till viss förtätning. Utveckling i området kan innebära ett stärkt friluftsliv. En
förtätning av fritidsboende ger goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service i Kiruna
centralort som är serviceort.

Bild 42 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F14 Jänkänalusta
Område med fritidshusbebyggelse. Attraktivt fiske- och jaktområde. Turism bör kunna utvecklas.
Detaljplan med drygt fem tomter som inte är bebyggda finns i området. De flesta obebyggda tomter i
detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner.
Enstaka ny fritidshusbebyggelse kan prövas med bygglov. Större turistverksamhet eller stor
omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 1015 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan bygglovsprövning vara
tillräcklig.
Renskötselområde. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd. VA utreds vid ny bebyggelse, miljökontoret hörs vid
bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nytt avlopp.
LIS-områden

LIS-område för fritidshus, turism och friluftsliv. Se B53 Jänkänalusta.
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F15 Käyrävuopio
Gammal bosättning vid Rautasälven som idag främst består av fritidshus. Bebyggelse är utspridd på tre
uddar i Rautasälven. Fiske och jakt bedrivs i området.
Område av betydelse för kommuninvånarnas när rekreation framför allt vintertid.
Renbetesområde samt renflyttled för Gabna sameby.
Området kan eventuellt förtätas med enstaka ny fritidshusbebyggelse. Detta kan prövas med bygglov.
Större etableringar föregås av detaljplan. Radonrisk är inte utredd. Rautasälven ingår i primär
vattenskyddszon för föreslaget vattenskyddsområde för Kirunas vattentäkt. Väg till området saknas. Inga
avloppsanläggningar är möjliga i området.

J1 Kiirunavaara-Viscaria-Pahtohavare inom Kiruna närområde
Kiirunavaara gruvområde med tillhörande avfallsdammar ingår både i Kiruna centralort och Kiruna
närområde. I området ingår även de nedlagda gruvorna i Viscaria och Pahtohavare. Utredningar pågår för
att öppna Viscariagruvan och bearbetningskoncession är beviljad. Kiirunavaaragruvan är mycket viktig för
Kirunas och hela kommunens näringsliv.
Även Luossajärvi ingår i området. Sjön är viktig för kirunabornas när rekreation bl.a. för fiske. Delar av
sjön har tidigare avvattnats i flera omgångar för att möjliggöra gruvbrytning. Parkering samt både sommaroch vinterled till Eatnamvárristugan finns i norra delen av området, som är viktig för kirunabornas
friluftsliv.
Detaljplan för gruvbrytning finns för Viscariagruvan. I området finns även vindkraftverk som vid
gruvbrytning kommer att avvecklas.
Området ligger inom Laevas samebys åretruntmarker och utgör betesområde för samebyn. Det innefattar
betesmarker, flera renflyttled och rastbeten.
J1 ingår i riksintressena rennäring, kulturmiljö och värdefulla ämnen och material.
Inom området gäller tillståndsplikt enligt Miljöbalken. Sprängämnestransporter, sprickbildning utgör risker
för bebyggelse och verksamheter inom och utanför området liksom dammarna. Gruvverksamheten
påverkar ytvatten och grundvatten i området.
I södra delen om området har den s.k. södra infarten anlagts. Sprängämnestransporter går via väg 870 och
södra infarten in på gruvområdet. I anslutning till södra infarten finns asfaltverk samt omlastningscentral
med omlastning mellan tåg och lastbil. Området prioriteras för cargoverksamhet.
Del av J1 kan komma att omfattas av sekundär zon för Kiruna vattenskyddsområde.
Gällande detaljplaner tillämpas. Ändringar som kan påverka gruvverksamheten eller rennäringen kräver
detaljplan.

M1 Kalixfors
Skjutfält och övningsområde. Området närmast älven ingår istället i N20 i översiktsplanen.
Skyddsavstånd mellan skjutfält och bebyggelse beaktas. Bullerproblematik kan förekomma. Miljöfrågor
handhas av försvaret. Risker hanteras av försvaret.
Laevas sameby har intressen i området med bl.a. svåra passager. Fridlysta fågelarter häckar i området.
Bebyggelse eller andra åtgärder som strider mot markanvändningen eller riksintresse för försvaret tillåts
inte.
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N2 Aptasvaara, Aptasvare fjällurskogsresevat, FUR
Naturreservat som är avsatt för att bevara det som återstår av de skyddsvärda fjällnära skogarna.
Närrekreationsområde för Kiruna tätorts invånare. Natura 2000-område.
Föreskrifter för naturreservatet Aptasvare FUR tillämpas.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både kommuninvånarna och turister.
Rennäringen har intressen i området.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte äga rum i strid mot föreskrifter för naturreservat. (3
kap 6 §, Minerallagen)
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.
Endast bebyggelse som för rennäringen och det rörliga friluftslivet tillåts. Bebyggelse och andra ingrepp i
naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.

N2 Del av Alajaure naturreservat inom Kiruna närområde
Naturreservat som främst är avsatt för att skydda djur- och växtlivet. Området är också av betydelse för
det friluftslivet för både kommuninvånarna och turister, bl.a. för fiske och ripjakt. Rennäringen har
intressen i området. Natura-2000-område.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Alajaure. Inga åtgärder som kan
påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse som för rennäringen och det rörliga
friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap 6 §
Minerallagen).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2 Rautas fjällurskogsreservat
De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att skydda de
fjällnära skogarna från avverkning. Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både kommuninvånarna och turister.
Området är upplåtet för jakt och fiske. Rennäringen har intressen i området. Natura-2000-område.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Rautas FUR. Inga åtgärder som kan
påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga
friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap 6 §
Minerallagen).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.
Trafikverkets förslag till dubbelspår mellan Peuravaara (strax norr om Kiruna tätort) och Bergfors har
varit på samråd under våren 2017. Merparten av sträckan föreslås parallellt direkt till höger eller vänster
om befintligt spår. I en större kurva mellan Rensjön och Rautas föreslås det nya spåret gå rakare än
befintligt spår och istället parallellt med E10. Det befintliga spåret flyttas och följer det nya spårets
sträckning.
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N6 Kalix älvdals övre del
Område mellan orterna från Holmajärvi och västerut samt norrut mellan E10 och område för obrutet fjäll
upp till Rensjön. Beläget utanför område för obrutet fjäll, men tyngre exploateringar tillåts inte heller här.
Exploatering får inte påverka det obrutna fjällets karaktär. Nyetablering av bebyggelse eller annan tyngre
exploatering tillåts inte. Om- och tillbyggnader på befintliga hus samt mindre komplementbyggnader
prövas i bygglov/bygganmälan.
Mycket viktigt för kommuninvånarnas rörliga friluftsliv, speciellt under vårvintern. Området används även
för jakt och fiske. Laevas sameby har stora intressen i området. Stora naturvärden. Kalixälven inklusive
bäckar och vattendrag som rinner ut i älven omfattas av Natura 2000. Ny lokalisering av start- och
landningsplats för helikopter finns vid Ylipää öster om Nikkaluokta. Bild se avsnitt
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

N7 Nordkalottvägens närområde
Ett litet område norr om Bergfors tillhör N7. Se Torneträskbygden/N7.

N20 Rakkuriområdet
Område som tidigare ingick i domänreservat med avsikt att skydda skog mot avverkning. Ingår inte i de
fjällurskogsreservat som bildades utifrån domänreservaten.
Enstaka fritidshus belägna mellan område för gruva och skjutfält. Råttjedalens motorbanor ingår i
området. Bullerproblematik kan förekomma. Kallkälla ligger vid vägen. Radonrisk i vattnet beaktas.
Laevas sameby har stora intressen i området. Närrekreationsområde för kommunens invånare.
Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga friluftslivet tillåts. Utöver det kan utveckling av det
befintliga motorsportområdet prövas i bygglov eller detaljplan.

NS20 Kiruna närrekreationsområden inom Kiruna närområde
Skogsområden med sjöar, bäckar och älvar som används till när rekreation för kirunaborna. Området ska
bibehålla sin nuvarande karaktär. Skogsbruk bedrivs. Endast bebyggelse och anläggningar för det rörliga
friluftslivet och turismen samt skogsbruk och rennäring tillåts. Särskild hänsyn ska tas till rennäringen,
naturvård utmed älvarna och kulturmiljöerna samt det rörliga friluftslivet. Närmast älven bör ingen
ytterligare bebyggelse tillåtas. Några fornlämningar finns inom området. Riksantikvarieämbetets uppgifter
beaktas vid enskilda ärenden. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid
för räddningstjänsten.
Ingen ny bebyggelse mellan Hansasaari och deltat vid Rautasälvens utlopp på grund av påverkan på
fågelområdet. Inventering av fågelområdet samt detaljplan krävs för eventuell ny bebyggelse i framtiden.

Ra5 Rensjön, Ra29 Rensjön
Ra5 Rensjön
Område för renslakteri norr om byn Rensjön. Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder i vissa
områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta både för rennäringen och det rörliga friluftslivet.
Den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk tillämpas i enskilda ärenden. Avstånd till väg E10 och
placering av utfarter och vägar ska beaktas. Vid ny bebyggelse är det viktigt med anpassning till
landskapsbilden samt natur- och kulturvärden. Endast bebyggelse för rennäringen tillåts. Samråd med
länsstyrelsen sker i enskilda ärenden. Fritidshusbebyggelse tillåts inte. Verksamhetsområde för kommunalt
VA ligger söder om området inne i centrala Rensjön.
Den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk tillämpas i enskilda ärenden. Ny bebyggelse får endast
anläggas om det har anknytning till den befintliga verksamheten, rennäringen.
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Trafikverkets förslag till dubbelspår mellan Peuravaara (strax norr om Kiruna tätort) och Bergfors har
varit på samråd under våren 2017. Strax innan Rensjön föreslås det nya spåret på vänster sida (om man
tittar med riktning mot Riksgränsen) parallellt med befintligt spår. I Rensjön finns redan två spår och nytt
spår föreslås inte. Strax norr om Rensjön föreslås spåret fortsätta först på vänster sida och sen på höger
sida.
Ra29 Rensjön
Beteshagar för Gabna sameby. Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder i vissa områden skonar
naturmiljön i övrigt, till nytta både för rennäringen och det rörliga friluftslivet.
Vid bygglovsprövning är det är särskilt viktigt med anpassning till landskapsbilden och platsens natur- och
kulturvärden. Endast bebyggelse för rennäringen tillåts. Samråd med länsstyrelsen sker i varje enskilt
ärende. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

Ra21 Áitejohka-Buollanorda, Rb1 Buollanorda, Rb3 Vuonajohka
Ra21 Áitejohka-Buollanorda beteshagar för Laevas sameby. Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder i
vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta både för rennäringen och det rörliga friluftslivet.
Rb1 Buollanorda höstviste och slakthagar för Laevas sameby. Området består av väl sammanhållna
bebyggelsegrupper som används säsongvis.
Rb3 Vuonajohka viste med renvaktarstugor för Laevas sameby. Området består av väl sammanhållna
bebyggelsegrupper som används säsongvis. Inom naturreservatet Rautas fjällurskog (Rautas FUR).
Föreskrifter för naturreservatet gäller.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder i vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta både
för rennäringen och det rörliga friluftslivet. Genom detta förfaringssätt bör riksintressena i området bli
tillgodosedda.
Vi bygglovsprövning är det är särskilt viktigt med anpassning till landskapsbilden och platsens natur- och
kulturvärden. Endast bebyggelse för rennäringen tillåts. Samråd med länsstyrelsen sker i varje enskilt
ärende. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

T2 Institutet för rymdfysik, IRF
Forskningsstation för rymdfysik samt rymdcampus i närheten av Kiruna tätort. I omgivningen finns
antenner och mätstationer placerade. Området som IRF arrenderar från länsstyrelsen är större än det
område som anges som T2 på plankartan.
Institutet är placerad i närheten av E10 samt flygplatsen vilket kan innebära buller. Gång- och cykelväg
längs E10 mellan IRF och Kiruna tätort behöver anläggas för att främja säkra resor för oskyddade
trafikanter, samt att minska bilens beroende. Många studenter färdas här varje dag. Sträckan mellan IRF
och Kirunas nya stadshus är ca 5 km. Det finns även behov av att busshållplatsen och infarten till
Rymdcampus från E10 förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt. Åtgärdsvalsstudie pågår hos Trafikverket.
Riksintresse för rennäringen finns i området och hela sträckan till Kiruna tätort (Gabna sameby). Inom
område för när rekreation för Kiruna. Radonrisk har inte utretts.
Endast anläggningar för forskningsverksamheten, verksamheter kopplat till rymdverksamheten eller
verksamheter som inte stör rymdverksamheten får förekomma. Större exploatering föregås av detaljplan.
Viktiga frågor är bl.a. rennäringens intressen, när rekreation, avfart och avstånd till väg E10 samt buller
från väg och flyg.
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IRF är anslutet till kommunalt VA men ligger utanför VA-verksamhetsområdet. Utökning av ytterligare
verksamheter vid IRF som ska anslutas till kommunalt VA kräver utredning av belastning. Befintliga VAledningarna försörjer i dagsläget enbart IRF.
Miljökontoret, TVAB, trafikingenjörerna, rennäringen och rymdverksamheten får möjlighet att yttra sig i
bygglovs- eller planärenden.
Ett område kring IRF föreslås för rymdanknuten verksamhet och datalagring. Verksamheten ska vara
anpassad till befintlig och planerad verksamhet och i samråd med IRF. Området arrenderas idag av IRF
vilket betyder att tillgängligheten till mark måste vara löst innan någon verksamhet är möjlig.

Yb1 Luossavaara inom Kiruna närområde
Berget Luossavaara har tidigare varit järnmalmsgruva och senare forskningsgruva. Verksamheten har
upphört och området används för fritid och rekreation med t.ex. slalombacke och cykelpark för
downhillcykling, se även Kiruna centralort. Det pågår planer för utveckling av slalombacken med
omgivning. Området är mycket viktigt för när rekreation och friluftsliv. Det rör sig mycket folk i området
året runt och midnattsolsstigen som går upp till toppen av Luossavaara är populär sommartid.
Kiruna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för Luossavaara- och Matojärviområdet med syfte att
utveckla området för turistisk verksamhet. Utvecklingsplanen är en strategisk 10-årsplan där bl.a. en sittlift,
utveckling av toppstuga, förbindelse/terrass mellan Luossaavaara och Matojärvi samt utveckling av
cykelparken ingår. Samverkan med Trafikverkets planer för E10 och rastplats sker. Kommunen behöver
förvärva mark för framtida möjlighet till stugby och logi i direkt anslutning till skidbacken.
Utvecklingsplan se bild i Yb1 i Kiruna centralort.
Området är ihopkopplat med Matojärvi och område för turism, se Kiruna centralort. Ny sträckning av
E10 kommer att påverka friluftsområdet norr om Kiruna. Passager för leder och spår anläggs under och
över den nya vägen. Slingor kommer även att dras om.
Del av området omfattas av riksintresse för rennäringen. Naturmiljön är av intresse i området. Radonrisk
beaktas då radonhaltigt grundvatten finns i området. Vid utformning och placering av byggnader ska
hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Av säkerhetsskäl är det viktigt med underhåll av
stängsel runt dagbrotten.
Vid hantering av enskilda ärenden beaktas de olika intressena turism, fritid och rekreation, rennäring,
gruvnäring samt naturmiljö.
Om återvinningscentralen i Kiruna centralort omlokaliseras kan området prövas som ett
utredningsområde för industri eller andra verksamheter. Tätskiktet får inte punkteras. Området ligger vid
Kurravaaravägen med goda kommunikationer. Vid exploatering i området måste våtmarkens funktion
som biologiskt filer för föroreningar från deponin bibehållas. Exploatering föregås av detaljplan.
Område för begravning av sällskapsdjur som hundar, katter och andra smådjur föreslås i anslutning till
befintlig skjutbana vid Kurravaaravägen väg 874, på östra sidan av Kurravaaravägen. Begravningsplatsen
omfattar inte hästar.

X1 Sakkaravaara
Före detta skjutfält och övningsområde. Behov av ny mark för återvinningscentral utreds i området. Detta
vid flytt av återvinningscentralen från Kiruna centralort. Ingen bebyggelse eller andra anläggningar inom
östra delen av området innan beslut om flytt av återvinningscentralen gjorts.
Nuvarande begravningsplats har inte tillräcklig plats för framtida behov. Området väster om
Kurravaaravägen kan även bli aktuellt för en framtida begravningsplats och krematorium. Detta måste
utredas vidare med hänsyn till markens beskaffenhet.
Innan bebyggelse eller anläggningar blir aktuella måste området utredas för att säkerställa att inga
explosiva ämnen finns kvar i marken.
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Skjutbana finns i östra delen av området. Rennäringen har intressen i området med renflyttled och svår
passage.
Område för X1 kan komma att revideras. En del av X1 kan komma att ingå i Yb1 och eller i NS20. Det
kan även bli kvar ett mindre utredningsområde för återvinningscentral. Det kan även komma att bli
aktuellt med gokartbana i X1.
Länsstyrelsen ser risk för konflikter med rennäringens riksintressen när det gäller förslag till gokartbana
vid Kurravaaravägen, djurbegravningsplats i anslutning till nya skjutbanan, avfallsanläggning och
begravningsplats med krematorium vid Kurravaaravägen.
Rennäringens riksintresse utreds vidare i kommande detaljplaner. Se kommunens kommentar i utlåtandet.

X2 Industriverksamhet inom Kiruna närområde, se Jukkasjärvibygden
Länsstyrelsen ser risker med förslag med nytt industriområde vid E10 korsningen med väg 875 (se
kommentar i Jukkasjärvibygden).
Rennäringens riksintresse utreds vidare i kommande detaljplaner. Se kommunens kommentar i utlåtandet.
Utvecklingsområde föreslås för industri vid korsningen E10 - Jukkasjärvi, ett område där fåglar samlas och
i Artportalen finns inrapporterat en del skyddsvärda fågelarter. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver
utreda och beskriva planförslagets påverkan på naturmiljön.
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TORNETRÄSKBYGDEN

Bild 43 Torneträskbygden inom röd avgränsning

Torneträskbygden omfattas av området kring Torneträsk, nordväst om Kiruna centralort. På södra sidan
av sjön ligger byn Abisko samt fritidshus- och turistområdena Torneträsk, Stenbacken, Kaisepakte,
Stordalen, Abisko, Björkliden, Tornehamn, Vassijaure, Katterjåkk samt Riksgränsen. På norra sidan av
sjön ligger Kattuvuoma, Salmi, Laimoluokta, Latteluokta och Korttolahti. Bygden sträcker sig från
turistområdet Torneträsk ca 5 mil från Kiruna centralort och västerut till riksgränsen mot Norge med
Riksgränsen ca 14 mil från Kiruna. Området består av berg och fjällandskap samt högre vegetation med
fjällbjörkar på lägre höjd och kring sjön. Kring Abisko och Torneträsk finns även tallar. Merparten av
bebyggelsen inom Torneträskbygden ligger i orterna. Dessa har vuxit fram kring järnvägsstationerna vid
Malmbanan.
I Torneträskbygden bor ca 230 personer permanent, vara ca 160 personer i Abisko. Bebyggelsen består av
flerbostadshus, villor och fritidsbostäder samt vandrarhem och hotell i Riksgränsen, Björkliden och
Abisko. Längs Torneträsk finns båthus och uppställningsplatser för arkar. Området närmare Kiruna
centralort (Stenbacken till Torneträsk) består till största del av fritidshus, båt- och arkplatser för
lokalbefolkningen. Viktigt område för det rörliga friluftslivet.
Naturvärdena är höga i området, som präglas av en sammanhållen ortsstruktur med stora obebyggda
områden.

Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

En nyckelfråga för all utveckling i området är bostadsförsörjningen. Efterfrågan på fler hotell finns
framför allt i Abisko. Abisko är bygdens huvudsakliga serviceort, vilket innebär att handel och service
lokaliseras här. Behovet av bostäder och småindustriverksamhet är stort och akut i Abisko. Bostäder
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behövs för att rekrytera personal till turistverksamhet och service i Abisko. Utvecklingen begränsas av
miljöstörande verksamhet och hänsyn till ny vattentäkt.
Försvaret har inrättat ett riksintresseområde för flygverksamheten i Abisko på helikopterplatsen söder om
tätorten. Samma helikopterplats används även av den civila helikoptertrafiken. Närheten till helikopterplatsen medför höga maximala bullernivåer i större delen av Abisko. Den militära verksamheten är relativt
begränsad medan den civila verksamheten pågår under stora delar av året. Två alternativa lägen för i första
hand för den civila verksamheten föreslås 5-6 km öster om Abisko. Området bör utvecklas så att även
försvarets verksamhet kan få plats där.
Länsstyrelsen anser att föreslagen ny lokalisering av helikopterlandningsplats som ersättning för den i
Abisko kan innebära konflikt med rennäringens riksintresse och kräver särskilda studier för att finna
lämplig lokalisering.
Se kommunens kommentar i utlåtandet.
Avloppsreningsverkets placering norr om E10 begränsar utvecklingen av bostadsbebyggelse i ett område
inom 300 m från verket. Innan en utveckling i Abisko och av verksamheten vid Abisko turiststation kan
ske måste avloppsreningsverkens kapacitet vara säkerställd.
Planerna på att byta ut ytvattentäkten till grundvatten från borrade brunnar strax söder om Abisko
begränsar möjligheten att utveckla marken söder om bebyggelsen eftersom detta kräver sänkning av
grundvattennivån genom dikning.
Under förutsättning att det civila helikopterflyget flyttas kan området i sydvästra delen av Abisko
utvecklas. Föreslaget utvecklingsområde i befintlig bebyggelse, norr om kraftledningen, ligger utanför
rennäringens riksintressen och riksintresset kommunikationer. Utvecklingen av området ska anpassas till
Gabna samebys verksamhet i bebyggelsen.
Möjlighet till utveckling inom övriga orter finns i den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet
2014. Begreppet fritidsbostäder i Riksgränsen/Katterjåkk kan utvidgas till att även omfatta hotell- och
uthyrningsverksamhet.
Utveckling av renskötselanläggning söder om Abisko planeras. Hänsyn till grundvattentäkterna ska tas. En
fördjupning av översiktsplanen behövs i Abisko Östra.
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Bild 44 Översikt utveckling i Abiskoområdet

Mark- och planberedskap

Det är högt tryck i Torneträskbygden, främst i Abisko, Björkliden och Riksgränsen. Under åren 2015-2016
har drygt 20 bygglov sökts i de tre orterna. Ärendena varierar från nybyggnad och tillbyggnad av hotell
samt nybyggnad av fritidshus till garage, förråd och transformatorstation.
För att kunna genomföra den utveckling som planeras i den fördjupade översiktsplanen 2014 för
Torneträskområdet är det nödvändigt att få förvärva eller arrendera statlig mark.
Det finns detaljplaner för camping och turism i Torneträsk och Stenbacken. Även Abisko, Björkliden,
Vassijaure, Katterjåkk och Riksgränsen är till stor del detaljplanelagda. Utöver detta finns det detaljplan för
båthusplatser och arkplatser på flera ställen längs Torneträsk.
Det finns äldre detaljplaner som inte är fullt utbyggda. Knappa fem enbostadshustomter i
Mariepiggsområdet, samt turistlägenheter och hotell och bostäder för självhushåll kring hotellet kan
byggas ut ytterligare i Riksgränsen. Det finns även möjlighet att bygga något enstaka båthus och området
för servicehus vid husvagnsparkeringen har byggrätt kvar.
I Katterjåkk gav detaljplanen möjlighet att bygga ytterligare en byggnad i anslutning till Skid- och
friluftsfrämjandets anläggning med ca 60 bäddar. På området där byggnaden är illustrerad har det uppförts
uthus och liknande bebyggelse. Eventuellt är inte hela byggrätten för hotell utnyttjad.
I Katterjåkk finns ett planlagt område utan fastställd byggrätt men byggnad på 1 våning får uppföras. Idag
är området parkeringsplats. I hela Katterjåkk pågår detaljstudie för hur utbyggnad kan ske.
Detaljplanerna i Vassijaure är till stor del genomförda, men det finns möjlighet att bygga
övernattningsstugor, ett bostadshus och en utbyggnad av ett befintligt bostadshus.
I Björkliden är det möjligt att bygga ut inom användningen stugby/bostäder samt byggnad kopplad till
skidanläggningen. Det är även möjligt att bygga ut en byggnad inom kulturhistorisk värdefull miljö, där
utbyggnaden ska utformas med särskild hänsyn till kulturmiljön. I Björkliden finns ett pågående
detaljplanarbete för en stor utökning av bebyggelsen.
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I Abisko pågår detaljplaneläggning för bostäder. Detaljplaneläggning för gränshandel med 7000 m2 pågår.
I Stenbacken pågår detaljplaneläggning för nya fritidshus. Det finns även en påbörjad detaljplan för
camping och stugor. I enlighet med befintliga detaljplaner kan parkering, båthus och servicehus byggas.
I Torneträsk finns det möjlighet at bygga ut campingplatser och service för camping. Kommunen äger
mark i Riksgränsen, Katterjåkk och Abisko. Kommunen kom överens med Gabna sameby om att inte
exploatera den detaljplanelagda husvagnsplatsen mellan väg och järnväg i Stenbacken. Hittills har
verksamheten pågått efter överenskommelse med Gabna sameby.
De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner.

Teckenförklaring
Abisko

Bild 45 Kommunalägd mark i Abisko (grönstreckade områden). Röd prick anger fritidshusarrenden.
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Bild 46 Kommunalägd mark i Riksgränsen och Katterjåkk (grönstreckade områden).

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Se även del 1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) syftar till att kunna bibehålla och även öka
befolkningen och ge bättre förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även utveckla nya
verksamheter vilket kan ge positiva sysselsättningseffekter. Ökad befolkning kan ge viktigt tillskott av
arbetskraft inom skola och service. Landsbygdsutveckling i Torneträskbygden innebär också fler
besökande och ett stärkt friluftsliv.
LIS-områden finns i anslutning till befintlig bebyggelse i tätorter och fritidshusområden med
väganslutning för att minska påverkan på växt- och djurliv. Avståndet mellan Riksgränsen och Abisko är
ca 40 kilometer och mellan Abisko och Stenbacken ca 32 kilometer.
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Bild 47 LIS-områden inom Torneträskbygden.

Bostäder för permanent boende eller fritidsboende samt anläggningar för turism eller friluftsliv ger
förutsättningar för fler arbetstillfällen samt bibehållen eller utökad service i bygden, framför allt i
serviceorterna.
Befintlig bebyggelse har LIS-områden för att täcka behovet av tillbyggnad, komplementbyggnader och
nybyggnad i syfte att ge de boende möjlighet att utveckla sitt boende för att det ska vara attraktivt att bo
kvar i kommunen. Möjligheten att bygga strandnära kan också gynna inflyttningen och därmed
utvecklingen i hela kommunen.
Vid framtagandet av LIS-områdena har hänsyn tagits till riksintressen och andra skyddade områden samt
översvämningsrisker och risker för erosion, ras och skred.
Forssträckor har undantagits med hänsyn till friluftslivet.
LIS-områden i fritidshusområden är kopplade till orter med service även om avståndet är långt.
LIS-områdena har avvägts mot rennäringens riksintresse, men det finns ställen där de sammanfaller i
anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen får däremot inte blockera eller försvåra användningen av
renflyttleder eller placeras i kärnområden eller så att rastbete omöjliggörs.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Anläggningar som kan stärka det rörliga friluftslivet kan exempelvis vara grillplats, vindskydd, bastu,
brygga och så vidare. LIS-områdena beskrivs under respektive B-, F- och Y-område.
Länsstyrelsen anser att LIS-frågorna behöver utredas och hanteras mer utförligt i den fortsatta
planeringen.
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Förutsättningar
Näringsliv och service

I Abisko finns förskola och grundskola. Järnvägsstationer finns i Riksgränsen, Katterjåkk, Vassijaure,
Björkliden, Abisko Turist och Abisko Östra. Samtliga stationer fyller en viktig roll för turistnäringen och
nattågen är en av grundförutsättningarna för goda kommunikationer.
Service i form av restauranger, mataffär, post, vandrarhem, hotell, sportshop och lodge finns i Abisko. I
Björkliden finns lanthandel, hotell, bageri, sportshop, restaurang och vandrarhem. I Riksgränsen finns
mataffär, sportshop, vandrarhem, hotell och skoteruthyrning. I Katterjåkk finns mataffär, restaurang och
vandrarhem.
Bygden präglas av turism och flertalet turistföretag är verksamma främst i de större orterna Abisko,
Björkliden och Riksgränsen. Kring turistverksamheterna har andra kompletterande mindre verksamheter
vuxit upp.
Skidanläggningen i Riksgränsen har ett liftsystem, som sammankopplar orterna Riksgränsen och
Katterjåkk. Skidanläggning finns även i Björkliden. Utförsåkning finns även i anslutning till Abisko Turist.
Upplevelseturismen växer. Norrskensturismen är stor i området. Begränsade ljusföroreningar ger goda
möjligheter att se norrsken under hösten, vintern och tidig vår.
Många turister reser till området med nattåg. Andra flyger till Kiruna och tar hyrbil eller får hämtning av
turistföretag. Både väg och järnväg är mycket viktigt för besöksnäringens intressen.
I Torneträskbygden bedrivs rennäring. Söder om Abisko i anslutning till bebyggelsen ligger en mycket
viktig anläggning för Gabna samebys verksamhet. Talma sameby har större delen av sina områden norr
om Torneträsk.
Polarforskningssekretariatet bedriver naturvetenskaplig forskning i Abisko. På forskningsstationen i
Abisko finns unika samlingar med miljödata från 100 års observationer och en omfattande dokumentation
av forskningsverksamheten i cirka 3 000 vetenskapliga publikationer.
Klimatforskningen och unika långsiktiga experiment lockar forskare från hela världen till Abisko.
Stationens datasamlingar omfattar en mängd olika miljövariabler, till exempel klimat, snödjup och istäckets
tjocklek och varaktighet på Torneträsk. Miljöövervakningen bedrivs även inom områdena hydrologi,
vattenkemi, flora och fauna samt fenologi, geomagnetism och atmosfärisk kolisotopsammansättning.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Utöver turistorternas skidanläggningar finns det många vandrings- och skoterleder samt skidspår. Ett
exempel på ett populärt besöksmål under sommar och höst är Rissajávri/Trollsjön. Vandringsleden utgår
från E10 vid Låktatjåkka järnvägsanhalt, varifrån även leden till Låktatjåkkastugan utgår.
Låktatjåkkastugan, som ligger inom bygden Kirunafjällen, är Sveriges högst belägna fjällstation och en
populär målpunkt. Det går vandrings- skid- och skoterled till stugan även från Björkliden.
Ca en mil från Abisko ligger Lapporten som syns från byn, järnvägen och E10. Under åren har Lapporten
varit ett motiv för många konstnärer.
Hela bygden är mycket viktig för fritid och friluftsliv. Detta är en stor attraktionskraft för besöksnäringen
och området är även mycket viktigt för lokalbefolkningen. Området används för jakt, fiske, vandring,
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turskidåkning, utförsåkning samt skoterturer. Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv samt
turism och rörligt friluftsliv.
Idag finns skoterleder från Torneträsk hamn och över sjön Torneträsk. Där delar sig leden åt norr samt
två parallella leder åt sydost, strax utanför bygdegränsen. Leden norrut är statlig medan leden över sjön
samt söderut är kommunal.
Från Abisko till Riksgränsen/Katterjåkk finns en statlig skoterled. Denna går från Katterjåkk söderut
genom fjällen förbi Unna Allakas. Mellan Riksgränsen och till sjön Torneträsk går en kommunal skoterled.
Från Vassijaure till Björkliden på södra sidan av järnvägen går en skoterled via Låktatjåkka som mellan
Vassijaure och Låktatjåkkastugan är statlig och mellan Låktatjåkkastugan Björkliden är den enskild. I
Stordalen finns statlig skoterled från E10 norrut ner mot sjön.

Kommunal skoterled
Statlig skoterled
Enskild skoterled
Vandringsled Trollsjön

Bild 48 Skoterleder och permanenta skoterförbudsområden (rosa fält) samt tillfälliga skoterförbudsområden (gula fält).

Kulturmiljö, arkeologi, gestaltning

I bl.a. Riksgränsen, Katterjåkk och Tornehamn finns lämningar från rallartiden och området omfattas av
riksintresse för kulturmiljövården. Höga kulturvärden finns i anslutning till Torneträsk och i riksintresset
Ofotenbanan. I Guokkilområdet finns en före detta koppargruva som ingår i riksintresset. Tornehamn
tidigare hållplats består av den gamla rallarkyrkogården och gamla husgrunder från samhällen under
rallartiden och är av riksintresse för kulturmiljövården. Inom Tornehamnområdet finns även andra
värdefulla fornlämningar till vilka stor hänsyn ska tas. Rallarvägen är den gamla materialvägen som
användes under byggandet av Malmbanan. Den följer järnvägen genom landskapet och den sträcker sig
mellan Abisko på svenska sidan och Rombaksbotn i Norge. Rallarvägen sträcker sig genom hela området
och bidrar starkt till Ofotenbanans höga kulturhistoriska värde. Rallarvägen skulle kunna bli en ur både
kulturhistorisk och natursynpunkt vandrings- och cykelled. Detta kräver upprustning och underhåll samt
justeringar för att undvika passager över järnvägen. Tornehamn och Låktatjåkka är exempel på mindre
rallarsamhällen. I Riksgränsen finns lämningar i form av några äldre hus, lokstallsruinen och grunder. Ett
nytt hotell har byggts där lokstallsruinen ingår som en del.
Kattuvuoma by har ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas av länets kulturmiljöprogram.
Ny bebyggelse får endast tillkomma som förstärker kulturmiljövärdet och bidrar till ökad förståelse för
den kulturhistoriska miljön.
De flesta stationsbyggnaderna är förklarade som byggnadsminnen. Kulturhistoriskt intressanta områden är
samtliga stationsområden, rallarvägen, rallarkyrkogården, kraftverket i Abisko, Torneträsk hållplats.
Dessutom finns ett flertal fornlämningar från den samiska kulturen.
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Områdesbestämmelser ökar skyddet för SJ-bebyggelsen mellan Kalixfors och Riksgränsen.
Områdesbestämmelserna innebär ökad lovplikt för ny-, till- och påbyggnad av hus, underhållsarbete,
rivning, färgsättning och material m.m. Bebyggelsen är uppdelad i klass A och B. Omfattningen av klass A
i Torneträskbygden framgår av bilden nedan. Klass B gäller alla övriga SJ-byggnader.

Bild 49 Aktuella byggnader från Abisko till Torneträsk med skyddsvärde A. Ett uthus vid Pessinajokk saknas på bilden

Alla fasta fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Ett fornminne finns på en udde vid Viepmatluokta i Riksgränsen. Fyndet är uppmärksammat i detaljplan.
I Stenbacken finns ett fornfynd, ett viste i anslutning till befintlig bebyggelse.
Inom ett område för fritidsbebyggelse och campingplats i den fördjupade översiktsplanen för
Torneträskområdet 2014 finns flera fornfynd direkt väster om infarten till befintlig parkering. Se bild
nedan.
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Bild 50 Stenbacken-Torneträsk fornfynd vid område för fritidsbebyggelse och campingplats

Området kring befintlig bebyggelse vid Torneträsk har riklig förekomst av fornfynd. Området ingår i
ovannämnda område. All bebyggelse bör föregås av arkeologisk utredning.

Bild 51 Torneträsk, området kring vägen mot sjön
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Fornlämning finns även i Bolnoluokta/Pålnoviken.

Bild 52 Fornlämningar Pålnoviken

I bygden är det viktigt på vilket sätt genomförandet av åtgärder sker. I åtgärdsvalsstudien för E10
Torneträskområdet, som Trafikverket i samverkan med berörda aktörer tagit fram, finns gestaltning med
som en viktig del. Inom åtgärdsvalsstudien upprättas ett gemensamt övergripande gestaltningsprogram.
Genom att arbeta medvetet med gestaltning för hela åtgärdsvalsstudiens område skapas en hög
igenkänningsfaktor och en ökad förståelse för att det, trots långa avstånd, är ett sammanhållet
turistområde. Vägen får en tydlig identitet och orienterbarhet och förståelsen av vägen, dess funktioner
och dess omgivningar förstärks.
Med anledning av områdets storslagna naturkaraktär, bedöms landskapsbilden vara extra känslig. Ny
bebyggelse riskerar på många ställen att bli utmärkande med tanke på den kuperade terrängen. För att
minimera påverkan på landskapsbilden ska detaljplan upprättas som styr bebyggelsens utformning och
planens exploateringsgrad. Mörka och naturnära fasadkulörer bör föreskrivas för att byggnaderna på ett
behagligt sätt ska samspela med omgivningen. Mörka sadeltak rekommenderas för det mesta för att kunna
behålla områdets karaktär. Genom noggranna gestaltningsöverväganden kan miljökvalitetsmålet god
bebyggd miljö uppfyllas. Belysning i bebyggelse och vid vägar ska utformas så att ljusföroreningar
minimeras. Det är särskilt viktigt i Kiruna kommun eftersom turister från hela världen kommer till Kiruna,
Jukkasjärvi och Abisko samt övriga resmål för att uppleva norrsken.
Vatten och avlopp
Avloppsanläggningar

Kommunalt vatten och avlopp finns i Abisko östra, Björkliden, Vassijaure samt Katterjåkk-Riksgränsen.
De kommunala reningsverken uppfyller villkor och tillsynsmyndighetens försiktighetsmått. Övriga orter
inom bygden har enskilda vatten- och avloppslösningar. Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk
och dess nederbördsområde måste beaktas. Utsläppsmängderna av fosfor och biokemiskt syreförbrukande
ämnen är fastställda genom ett riksdagsbeslut 1974, reviderat 1979. Utsläppsmängderna är kopplade till
tillstånden för avloppsreningsverken inte de faktiska utsläppen.
I Abisko östra ligger huvuddelen av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp söder om
E10. Området består av centrala Abisko där de flesta permanenta bostadshusen är belägna. All bebyggelse
ingår inte i verksamhetsområdet. Belastningen på Abisko avloppsreningsverket varierar mycket eftersom
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det är en turistort. Under vissa delar av året överstiger belastningen verkets kapacitet. Detta innebär att
verkets kapacitet behöver utökas vid ytterligare exploatering.
Svenska Turistföreningen, STF, har ett eget avloppsreningsverk för sin egen anläggning.
Avloppsreningsverkets kapacitet och reningsgrad behöver ses över vid ytterligare exploatering vid
turiststationen.
Den största delen av bebyggelsen i Björkliden ingår i verksamhetsområdet för kommunalt VA.
Kapaciteten för avloppsreningsverket är god, men det är svårt att förutse beläggning på grund av att
området är en turistort. Kompletterande dricksvattenbrunnar har borrats och ansökan om vattenuttaget är
inskickat till Mark- och miljödomstolen, för att möta kommande expansion i Björkliden. Ett miljötillstånd
för utbyggnad av avloppsreningsverket finns, eftersom det kan bli en stor utökning av antalet bäddar om
pågående detaljplan antas. Ny brunn har tillkommit.
Vassijaures bebyggelse ingår i verksamhetsområde för kommunalt VA. Kapaciteten för
avloppsreningsverket är god.
Reningsverket i Katterjåkk omfattar verksamhetsområdena för kommunalt VA i norra delen av Katterjåkk
och i Riksgränsen. Avloppsreningsverket har god kapacitet och förutsättningar finns för genomförande av
förslagen i den fördjupade översiktsplanen. Nya vattenbrunnar har anlagts för att öka kapaciteten, som nu
bedöms vara god.
Friluftsfrämjandet i Katterjåkk har en nyanlagd enskild avloppsreningsanläggning.
Anmälan eller tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken. Avlopp inom
verksamhetsområde för kommunalt VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till
verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning. Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområde inte
förorenas.
Vattentäkter

Samtliga större orter har kommunala vattentäkter. Abisko Turist har en egen borrad brunn.
I Vassijaure finns ett fastställt vattenskyddsområde där hela byn med omnejd ingår. Merparten av byn
ligger inom primär skyddszon.
I Björkliden finns ett gammalt vattenskyddsområde som inte uppfyller dagens krav. Ett förslag på nytt
område i västra delen av orten är under framtagande.
I Katterjåkk är ett permanent vattenskyddsområde under framtagande. Området ligger söder om
Katterjåkk och sydost om Riksgränsen.
Vattentäkterna i Katterjåkk/Riksgränsen, Vassijaure och Björkliden har radonavskiljning.
När nuvarande ytvattentäkt i Abisko ersätts med grundvattentäkten betyder att kommande
vattenskyddsområde kommer att beröra bebyggelsen i södra delen av byn, eftersom grundvattentäkten
ligger strax söder om bebyggelsen. Utvecklingen av renskötselverksamheten ligger i närheten av
vattentäkterna.
Ett vattenskyddsområde innebär att man inom primär och sekundär skyddszon måste vara försiktig med
vatten och allt som kan innebära förorening av vattentäkten. Man ska tänka på användningen av t.ex.
bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, oljebyte och vägsalt. Det finns restriktioner eller förbud gällande
förvaring av petroleumprodukter (olja, bensin), hantering av kemiska bekämpningsmedel,
infiltrationsanläggningar för avloppsvatten, spridning av slam från enskild reningsanläggning, upplag eller
deponering av avfall eller förorenade massor, upplag av asfalt och oljegrus, upplag av vägsalt utan tät
täckning, installation av berg- eller jordvärme samt borrning av brunn för grundvattenuttag.
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Kommunikationer
Väg

Genom bygden, från Kiruna till Riksgränsen och vidare in i Norge, går väg E10.
Vägen in till Abisko centralort från E10 är statlig, väg 998, fram till strax norr om stationshuset. Övriga
vägar inom orten är blandat enskilda och kommunala. Vägarna kring STF är enskilda. Även vägen in till
Björkliden från E10 är statlig, väg 999. I backen upp mot Björkliden övergår denna i kommunal ägo.
Ytterligare en väg kring järnvägen är kommunal, och övriga mindre vägar i orten är enskilda.
I Riksgränsen är huvudvägen som går från E10 och norrut för att svänga upp under E10 fram till strax
öster om butiken statlig, väg 1001. Övriga vägar i Riksgränsen är enskilda. I Vassijaure är vägen in till
stationen statlig, väg 1000. Vägen in till parkeringen är kommunal. Avsticksvägarna från E10 till
Torneträsk är kommunala. Övriga vägar i bygden är enskilda. Gång- och cykelväg mellan Katterjåkk och
Riksgränsen är nödvändig för utveckling i område och ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed väg E10. Vid byggande inom 30 meter från vägområdet till E10 krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Järnväg

Parallellt med väg E10 går Malmbanan. Denna trafikeras av godstrafik och persontrafik. LKAB:s malmtåg
trafikerar Malmbanan främst norrut mot Narvik. Trafikverket har nyligen byggt ut och förlängt
mötesplatser för malmtågen samt förstärkt banan. Kapaciteten på malmbanan behöver ökas ytterligare
och Trafikverket arbetar med järnvägsplaner för dubbelspår. Även norska myndigheter utreder dubbelspår
mellan Riksgränsen och Narvik. Dubbelspåret är viktigt för både godstransporter och persontrafiken.
Kollektivtrafik

Malmbanan är även mycket viktig för besöksnäringen och många turister åker tåg till bygden. Två nattåg
körs dagligen mellan Stockholm och Riksgränsen/Narvik.
Busstrafiken i bygden är begränsad. Sträckan Kiruna-Riksgränsen trafikeras dagligen mellan mitten av
februari till mitten av maj samt från mitten av juni till slutet av september(Länstrafiken i Norrbotten).
Linje 957 är efterfrågestyrd och kan beställas dagen före. Bussen går från Rensjön till Riksgränsen en gång
i vardera riktningen, endast skoldagar (Länstrafiken i Norrbotten). Under högsäsong kör turistföretag
bussar mellan Kiruna Airport och Abisko/Björkliden/Riksgränsen.
Helikoptertrafik

Bygdens största helikopterplats finns i Abisko, som samnyttjas med försvaret. Konsekvensen av närheten
till bebyggelsen har inneburit att ny plats för verksamheten söks utanför bebyggelsen. Härifrån sker
transporter av material till anläggningar i fjällområdena. En stor del av verksamheten utgörs av
persontransporter t ex jägare och fiskare, och turister. Helikopterverksamheterna i Björkliden och
Riksgränsen är i första hand transporter av turister. Heliskiing är en ökande verksamhet.
Parkering

Parkeringsplatser för det rörliga friluftslivet får anläggas längs E10 i anslutning till befintliga och
kommande passager över Malmbanan samt vid vandringsleder.
Riksintressen

Riksintresse för naturvård, friluftsliv samt turism och rörligt friluftsliv omfattar hela bygden. Rennäringen
har riksintresse i stora delar av bygden, bl.a. kring Abisko-Björkliden, Katterjåkk-Vassijaure-Låktatjåkka
station, och på Torneträsk. Riksintresse för kommunikationer omfattar väg E10 och Malmbanan. Hela
området kring Abisko, Björkliden, Riksgränsen samt norr om väg E10 vid Lulip Guokkil omfattas av
riksintresse för kulturmiljön (Ofotenbanan). Västra delen av bygden, väster om Torneträsk omfattas av
Natura 2000 fågeldirektivet. Abisko nationalpark, Stordalens naturreservat, samtliga av de västra uddarna i
Torneträsk samt öster om orten Torneträsk omfattas av Natura 2000 artdirektivet. Älvar, vattendrag samt
Torneträsk omfattas av Natura 2000 Habitatdirektivet. Försvarets helikopterverksamhet i Abisko är ett
riksintresse.
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Bild 53 Riksintressen rennäring MB 3:5

Bild 54 Riksintressen Natura 2000 MB 4:8
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Bild 55 Riksintresse kulturmiljövård MB 3:6

Bild 56 Riksintressen naturvård MB 3:6
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Bild 57 Riksintressen försvaret MB3:9

Bild 58 Riksintresse obrutet fjäll MB 4:5, rörligt friluftsliv och turism MB 4:2, friluftsliv MB 3:6
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Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen
Övriga intressen

I Torneträskbygden finns Vadvetjåkka nationalpark, Abisko nationalpark, Stordalens naturreservat och
naturreservatet för Abisko naturvetenskapliga station samt del av Rautas fjällurskogsreservat och del av
Soppero fjällurskogsreservat.

Bild 59 Skyddad natur

Fastställt vattenskyddsområde finns i Vassijaure. I Björkliden och Katterjåkk finns förslag till
vattenskyddsområden som står inför fastställande.
Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000. LIS-områdena beskrivs under respektive område i bygden.
Torneträsk har skyddats mot ytterligare avloppsföroreningar genom riksdagsbeslut från 1974.
Vid exploatering av nya områden utanför redan i ianspråktagen mark bör förekomst av hotade och sårbara
arter beaktas.
Inne i Kattuvuoma finns två områden med inventerade ängs- och betesmarker. Även söder om
Kattuvuoma finns ett inventerat område.
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Bild 60 Ängsmarker inom och söder om Kattuvuoma.

Miljö, hälsa, risker och översvämning

Översvämningskartering saknas för Torneträsk, men det finns en bebyggelsehöjd som togs fram i den
fördjupade översiktsplanen för Torneträsk. Bebyggelse ska förläggas på nivå 343 m.ö.h vid Torneträsk.
Höjden är anpassad till 100 års-flödet, men inte till framtida klimatförändringar. Höjdsättning i nya
detaljplaner i områden som ligger i risk för översvämning bör utredas.
Risker för ras, skred och slamströmmar samt erosion finns i bygden. Exploatering i områden med stora
lutningar 17 grader eller mer ska geoteknisk utredning genomföras.
I Riksgränsen finns en slänt norr om hotellbyggnaden med risk som ska hållas under kontroll. Vid en bäck
ovanför befintlig matvarubutik har erosion har förekommit och erosionsskyddet har för liten dimension.
Området med slänten norr om hotellet är detaljplanelagt för fler hotellbyggnader. I bygglovet för hotellet
framgår att grundläggningen är på morän inte berg.
En slänt öster om stugbyn i Björkliden behöver hållas under kontroll för skredrisk. För tillfället är
marktäcket intakt och skredrisken inte akut. Det pågår ett detaljplanearbete för bebyggelse i slänten. Det
kan förändra förhållandena både i nutid och i ett framtida klimat. En geoteknisk utredning krävs.
Nedströms järnvägen bedöms att ravinen med Rákkasjohka har risk för slamströmmar och översvämning.
Risken ska beaktas.
Områden med uranrik granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov
beviljas eller i detaljplan. Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas
före slutligt slutbesked. Riksgränsen-Katterjåkk-Vassijaure har områden med uranrik granit i berggrund
eller jordarter samt uranmineraliseringar. Längs med E10 mellan Stordalen och Kaisepakte ner mot
Nikkaluokta slingrar sig ett alunskifferstråk. Uranrik granit finns även runt Láimoluokta.
Lavinrisk föreligger i branta sluttningar i Riksgränsenfjällen och Abiskofjällen vintertid.
Utsläpp av avloppsvatten regleras i ett riksdagsbeslut 1974 reviderat 1979 om utsläpp till Torneträsk med
nederbördsområde. Miljötillstånd och miljödomar för avloppsutsläpp i Torneträsk innebär att det
teoretiska utsläppskravet 11 300 kg BOD7/år till Torneträsk och dess nederbördsområde överskrids, vilket
också påtalats av länsstyrelsen i samband med miljöprövningen av utökningen av tillståndet i Björkliden.
Det verkliga utsläppet i vattensystemet är betydligt lägre än den teoretiska utsläppsmängden framför allt
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för att exploateringen i Riksgränsen är liten och att detaljplanen för nybyggnation i Björkliden inte
antagits, samt en god drift.
Utveckling i Abisko ska prioriteras. Exploatering som leder till att avloppreningskapaciteten måste utökas
ska föregås av utredning av konsekvenserna för exploatering inom hela bygden. Man kan även behöva
överväga att omfördela avloppskapaciteten mellan orterna.
Anmälan eller tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken. Avlopp inom
verksamhetsområde för kommunalt VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till
verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning. Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområde inte
förorenas.

Bild 61 Risk för ras och skred i Björkliden och KatterjåkkRiksgränsen. Se kartbilaga för större bilder.

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Inom området finns Gatterjávri/Katterjaure, västra delen av Báktájohka/Paktajåkka och en bäck som
rinner ut i Vuoskkojaure i Stordalen, som har klassen måttlig ekologisk status. Vattenområdena berörs inte
av föreslagen markanvändning.
Påverkan av markanvändningen på vatten med god eller hög ekologisk status kommer inte att uppkomma
eftersom huvudsaklig exploatering sker inom områden med avloppsreningsverk som har miljöprövats. Vid
exploatering utanför dessa områden krävs tillstånd enligt miljöbalken eller anmälan för enskilda
avloppsanläggningar. Vid tillståndsprövningen beaktas både vattendragens ekologiska status och utsläpp
av fosfor och biologiskt syreförbrukande ämnen.

Övergripande konsekvenser
Se även Hantering av enskilda ärenden/Planeringsöverväganden, generell hantering samt för varje område.
Miljökonsekvenser

Förslag till ny lokalisering av civil helikopterplats väster om Miellejohka 5-6 km öster om Abisko betyder
att bullersituationen i Abisko förbättras och planläggning för bostäder möjliggörs. Framtida
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avloppsanläggning för helikopteranläggningen prövas enligt miljöbalken. Avloppsanläggningen bedöms
inte påverka Miellejohka. Helikopterverksamheterna riktar sig mot turistverksamheten, rörliga friluftslivet
samt transporter till turist- forsknings- och rennäringsverksamheter i väglöst land och bedöms vara
förenliga med bestämmelserna i MB 4:2 och MB 3:6. Bedömningen är att riksintresset rennäring inte
skadas påtagligt om stängsel anordnas för att underlätta för passagen förbi helikopterplatsen. Avståndet
från Miellejohka fram till bebyggelsen är ca 3 km och till helikopterplatsen ca 400 m. Kommunen
bedömer att möjligheterna att passera E10 är goda och att riksintresset inte skadas påtagligt oavsett vilket
alternativ som väljs. Riksintresset kommunikationer bedöms inte skadas påtagligt, men Trafikverket
bedömer att alternativet norr om E10 är att föredra framför alternativet mellan väg och järnväg. För
stolliften i Björkliden som riktar sig till turism och rörligt friluftsliv måste påverkan på rennäring utredas
ytterligare.
Det föreslagna området sydväst om Abisko mellan kraftledningen och järnvägen föreslås förtätas och
utvidgas. Hänsyn till kommande dubbelspår måste tas och buller från järnvägen beaktas. Hänsyn till
kraftledningen ska tas. Området är förhållandevis litet och stora delar av utvecklingen sker i den västra
delen, vilket gör att vatten och avlopp blir kostsamt att lösa. Utökad bebyggelse i detta område kan ge
påtaglig skada på riksintresset kommunikationer. Inga åtgärder bör vidtas innan järnvägsplanen är antagen.
Hänsyn tas till verksamheten vid Gabna samebys renvaktarstuga.
Hela Torneträskbygden inklusive all bebyggelse ligger inom riksintresseanspråken naturvård och friluftsliv
MB 3:6 samt MB 4:2 turism friluftsliv, särskilt rörligt friluftsliv. Avvägningen mellan friluftsliv och
naturvård är att friluftsliv i området prioriteras framför naturvård, men vid exploatering av stora områden
ska naturinventering göras.
Järnväg och E10 passerar genom Torneträskbygden, vars samhällen vuxit upp vid Malmbanan. Buller och
transport av farligt gods ska beaktas i detaljplaner. I pågående järnvägsplaner för dubbelspår beaktas buller
och farligt godstransporter samt barriärer för det rörliga friluftslivet.
Radonhalten i kommunens dricksvattentäkter är åtgärdade. Radonavskiljning finns i Katterjåkk (försörjer
Riksgränsen också), Vassijaure och Björkliden.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk i samband med
detaljplanearbetet. Uppföljning av radonhalter i samband med färdigställande av ny bostäder och andra
lokaler, där människor stadigvarande vistas bör göras. Uppföljningen bör göras vid högradonmark och
okänd mark.
Kring bebyggelsen i Torneträsk-Stenbacken finns gott om kulturlämningar, varför arkeologisk utredning
behövs i detaljplaner.
Lokala miljömål utarbetas och beräknas antas under 2018.
Sociala och ekonomiska konsekvenser

Besöksnäringen är i behov av fler bostäder och goda kommunikationer. Då många intressen samsas om
samma yta, samt att delar marken kräver stora anläggningskostnader för att kunna bebyggas, har det varit
mycket svårt att anlägga bostäder i huvudorten Abisko. Det finns både behov av fler logialternativ och av
personalboenden. Det finns ett högt tryck i bygden och ingen avmattning syns. Om bostäder inte kan
byggas i tillräcklig utsträckning kan företagen få negativa ekonomiska konsekvenser. Höga kostnader vid
nyproduktion.
Området är viktigt för invånarna och bidrar till fysisk aktivitet och rörligt friluftsliv, som gynnar
folkhälsan. Vid Abisko turiststation har en led ner mot Abiskojåkka anpassats för rullstolsburna.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet 2014 gäller i bygden samt mindre kompletteringar
enligt denna översiktsplan.
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I orterna finns det även detaljplaner som styr markanvändningen. Utspritt över hela bygden finns
detaljplaner för upplag av fiskearkar samt båthus.
Ytterligare utredningar







Ny fördjupad översiktsplan för Abisko och nya detaljplaner
Avloppsreningsverkens lokalisering och kapacitet i Abiskoområdet
Precisering av markförvärv i Torneträskbygden
Trafikverkets gestaltningsprogram för E10 mellan Abisko och Riksgränsen
En utvecklingsplan/planprogram för Riksgränsen-Katterjåkk bör tas fram

Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet tillämpas. Några mindre kompletteringar har
gjorts sedan den fördjupade översiktsplanen togs fram, se respektive område.
Åtgärdsvalsstudien för E10 Torneträskområdet (sträckan Abisko till norska gränsen), inklusive det
övergripande gestaltningsprogrammet, är ett viktigt planeringsunderlag och ska beaktas.
Endast bebyggelse för rennäringen, det rörliga friluftslivet samt den naturvetenskapliga forskningen tillåts
inom obrutet fjäll. Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällets karaktär tillåts.
Berörd sameby är remissinstans vid lov- och planärenden.
Totalförsvaret har riksintresse i Abisko (helikopter) men försvaret kan även ha andra intressen i bygden.
Samråd ska ske med Försvarsmakten vid plan- och lovärenden, inklusive förhandsbesked för bygglov, i
områden som berör riksintressen för totalförsvarets militära del.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
För nationalparker och naturreservat gäller särskilda föreskrifter.
Komplementbyggnader och tillbyggnader som inryms i Attefallsreglerna ska anmälas till bygglovskontoret.
Övriga ändringar prövas i bygglov.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk. Områden med uranrik
granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov beviljas eller i detaljplan.
Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas före slutligt slutbesked.
Höga markradonhalter bedöms finnas i Riksgränsen- Katterjåkk – Vassijaure, i Laimoluokta samt i
Stordalen-Kaisepakte.
Utveckling i Abisko prioriteras. Det kan bli aktuellt att omfördela avloppskapaciteten mellan orterna för
att möjliggöra utveckling. Torneträsk har skyddats mot ytterligare avloppsföroreningar genom
riksdagsbeslut 1974. Detta betyder att mängden fosfor och biologiskt nedbrytbara ämnen inte får
överskrida 1974 års nivå.
I områden med höga naturvärden av naturreservatsklass och inom riksintresse naturvård ska
naturinventering göras vid detaljplaneläggning. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Vid detaljplanering ska förekomst av fornlämningar eller kulturlämningar undersökas via
Riksantikvarieämbetets fornsök. Arkeologisk utredning kan bli aktuell.
Start- och landningsplats för helikopter kräver inte detaljplan.
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Bebyggelse vid grunda vikar undviks pga höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig
aktivitet.
Hänsyn till Skogsstyrelsens biotopskyddsområden och nyckelbiotoper samt skogens kulturmiljövärden ska
tas vid lov- och planärenden.
Våtmarker med höga naturvärden ska inte exploateras.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt.
Gestaltning

Åtgärdsvalsstudien för E10 Torneträskområdet (sträckan Abisko till norska gränsen), inklusive det
övergripande gestaltningsprogrammet, är ett viktigt planeringsunderlag och ska beaktas.
För att minimera påverkan på landskapsbilden ska detaljplan upprättas som styr bebyggelsens utformning
och planens exploateringsgrad. Mörka och naturnära fasadkulörer bör föreskrivas för att byggnaderna på
ett behagligt sätt ska samspela med omgivningen. Mörka sadeltak rekommenderas för det mesta för att
kunna behålla områdets karaktär.
Ljusföroreningar ska begränsas i bygden genom val av belysningsklass och armaturernas
avskärmningsklass. Se vidare i del 1.
Service

Nyetablering av service och handel ska i första hand koncentreras till Abisko. Ny bebyggelse prövas i
detaljplan.
Bostäder

Nya bostäder ska i första hand etableras i Abisko som huvudort. Ny bebyggelse prövas i detaljplan. Inom
B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistiska
verksamheter och småindustri, service och handel och annan användning, som är lämplig i
bebyggelseområden.
Tomter/tillgänglig mark där man avser anlägga enskilt vatten och avlopp bör vara minst 2000 kvm stora
och vara tillgängliga med farbar väg.
Energieffektiv bebyggelse eftersträvas.
I område med turistisk verksamhet behövs även bostäder.
Fritidshus

Ny bebyggelse prövas i detaljplan. Även turism kan prövas inom F-områden i detaljplan.
Turism

Bygden präglas av turism. Ny mark som tas i anspråk skall detaljplaneras. Nya anläggningar ska särskilt
prövas ur landskapsbildssynpunkt.
Verksamheter och industri

Ny bebyggelse prövas inom B-, F- och Y-områden i detaljplan.
Jordbruksmark

De av Jordbruksverket inventerade ängs- och betesmarkerna ska inte bebyggas. Se Övriga intressen,
Kattuvuoma.

99

TORNETRÄSKBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

Jordbruksmark kan ha höga natur- och kulturvärden. Det kan bli aktuellt att göra en avvägning mellan
utveckling i en ort och bevarandevärdet.
LIS-områden

Vid exploatering inom områdena ska allmänhetens tillgång till stränderna och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten säkras genom att lämna: en fri passage på minst 25 meter närmast vattnet, en
vegetationsridå eller annan avgränsning mot bebyggelsen, vegetationsridåer vid strandkanten samt
bebyggelsefria stråk, släpp ner till stranden.
Inom LIS-områden ska hänsyn tas till risk för översvämning, erosion, ras och skred.
I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den
specifika platsen då förutsättningarna kan variera inom LIS-områdena (länsstyrelsen).
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön.
Lavinrisken kan öka i Riksgränsenområdet samt Abisko-Björklidenområdet på grund av
klimatförändringar. Geotekniska och geohydrologiska utredningar i detaljplaner är viktigare än tidigare.
Höjdsättning i nya detaljplaner i områden som ligger i risk för översvämning bör utredas. I den fördjupade
översiktsplanen för Torneträsk 2014 rekommenderades en lägsta nivå vid sjön Torneträsk på ca 343
m.ö.h. För övriga vattenområden bör höjdsättning göras i samband med detaljplan.
Kommunikationer

Åtgärdsvalsstudien kommer att utgöra underlag för beslut om åtgärder och eventuella vägplaner som
krävs. Flertalet av åtgärderna kommer dock inte kräva att föregås av vägplan utan kan utföras inom
vägområdet som en s.k. trimningsåtgärd. Vid planläggning av nya områden för bebyggelse ska om möjligt
lättillgängliga gång- och cykelstråk anläggas mellan nya och befintliga bebyggelseområden samt från
bebyggelsen och ut till målpunkter för det rörliga friluftslivet.
Laddstationer för elbilar och cyklar får anordnas generellt i orter, längs vägar och parkeringar.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed väg E10. Vid byggande inom 30 meter från vägområdet till E10 krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Säkra överfarter över eller under E10 och järnväg behövs. Passager för renar, vilt och det rörliga
friluftslivet behövs över/under både väg och järnväg. Även stängsel anpassas efter passagerna. Detta
säkerställs i väg- och järnvägsplaner som Trafikverket tar fram.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. Passager för renar, vilt och det rörliga friluftslivet behövs
över/under dubbelspåret. Vid planering bör spåret placeras så att barriäreffekten bli så liten som möjligt
och att områden mellan de två spåren minimeras.
Det ska vara möjligt att anordna parkeringsplatser i anslutning till E10 och samordnat med passagerna
över väg och järnväg.

100

TORNETRÄSKBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

B22 Abisko östra
Bygdens huvudort. Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för
Torneträskområdet från 2014. Ny bebyggelse föregås av detaljplan. Begränsning av utsläppsmängden till
Torneträsk beaktas.
Brandvärn finns i Abisko men insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Söder om kraftledningen ska
ingen bebyggelse tillkomma enligt överenskommelse mellan kommunen och samebyn. Kraftledningen är
därmed gränsen söderut för bostadsbebyggelse.
Det råder stor efterfrågan på bostäder. Även mark för verksamheter behövs. Hänsyn till behovet av
bostäder tas vid placering av verksamheter och mindre industri. Hamn och båtisättningsplats finns. Rallaroch gränsförsvarsmuseum finns i Abisko.
Buller från helikopterverksamhet har blivit ett problem för utvecklingen i Abisko. Den militära
verksamheten är begränsad i tid medan den civila trafiken förekommer under stor del av året. För en god
bebyggd miljö kan bostäder inte planeras söder om väg E10 så länge den civila helikopterverksamheten
inte flyttas. Inom område N7 föreslås två nya områden för start- och landningsplats för helikopter.
Trafikverket anser att läget på samma sida som parkeringen är att föredra för att inte få onödigt
passerande av E10. Om den civila verksamheten flyttas kan förtätning av bostäder prövas i den sydvästra
delen av området (B2 i den fördjupade översiktsplanen och B22 i översiktsplanen). Rennäringens intressen
beaktas.
Område 2 i den fördjupade översiktsplanen skulle kunna utökas åt alla håll. Detta under förutsättning att
avloppsreningsverket kan omlokaliseras eller med åtgärder som minskar skyddsavståndet från
avloppsreningsverket. Nuvarande skyddsavstånd gör att området inte är möjligt att utveckla för t.ex.
bostäder. Områdets läge med befintliga vägar och kring sammanhållen bebyggelse gör att området är
lämpligt för ny bebyggelse. Område 3 i den fördjupade översiktsplanen kan utöver förtätning
fritidshusbebyggelse/husvagnscamping även prövas för turism med eget VA. Område 5 är avsett som
handelsområde och småindustri. Se karta.
Länsstyrelsen anser att om planering av bebyggelse ska ske i angränsning till naturreservatet i Abisko, bör
det finnas en viss buffertzon mot reservatet för att minska risk att värden i reservatet påverkas negativt,
t.ex. när det gäller områdets fågelliv.
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Bild 62 Utveckling Abisko Ö enligt FÖP 2014

Det finns planer på att byta ut ytvattentäkten till grundvatten från borrade brunnar strax söder om Abisko.
Vid ett byte till grundvatten tillkommer ett skyddsavstånd med skyddsföreskrifter. Detta begränsar
möjligheten att utveckla marken söder om bebyggelsen eftersom detta kräver sänkning av
grundvattennivån genom dikning. Om kommunen övergår från ytvatten till grundvatten så behövs
troligen ett nytt vattenverk som lokaliseras i närheten av brunnarna. Inom området finns även ett område
för renskötselanläggning som planeras utökas.
En fördjupad utredning av hela Abiskoområdet, inklusive naturvetenskapen och STF, behöver göras för
att få fram vad som krävs för att kommunen ska kunna tillgodose behovet av bostäder och övrig
bebyggelse i området och till vilken kostnad. Ett gestaltningsprogram behöver tas fram för Abisko, bl.a.
gällande skyltar.
Busshållplats vid E10 behövs. Trafikverket utreder möjligheten att bussen går in i samhället.
Trafiksäkerhetsåtgärder behövs i korsningen vid Järnvägsstationen Abisko Östra då barn korsar vägen på
väg till skolan.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Abisko. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till.
Ny bebyggelse i Abisko ska föregås av detaljplan
Se även Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
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Bild 63 Möjlig utveckling i Abisko tätort enligt denna översiktsplan. Svart markering visar skyddsavstånd för avloppsreningsverket.

LIS-områden

LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-områdena ger förutsättningar för ytterligare
boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna
behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur
bidra till ökat elevunderlag till skolan i Abisko och ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat skola och
service. Utveckling i området innebär också fler besökande och ett stärkt friluftsliv. Utvecklingen stödjer
den utveckling som pågår inom turismen och befintlig service i Abisko vilket är mycket viktigt för Abisko
som serviceort.
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Bild 64 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F25 Norr om Torneträsk
Området innefattar byarna Laimoluokta, Kattuvuoma, Latteluokta, Korttolahti och Salmi. I området finns
främst fritidshus och renskötarbostäder. Merparten av den permanenta bebyggelsen ligger i Kattuvuoma.
Området saknar vägförbindelse från södra delen av Torneträsk och E10. Båt eller skoter används för att
korsa antingen Torneträsk eller Vuolussjöarna från Kurravaara. Mellan Laimoviken och Salmi finns bilväg.
Skoterförbudsområde, men skoterleder finns. Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk beaktas.
Dåliga grundförhållanden, jäslera, ska tas hänsyn till vid upprättande av detaljplan eller handläggning av
bygglov. Höga markradonhalter bedöms finnas i Laimoluokta. Vid utformning och placering av byggnader
ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten
Värdefulla natur- och kulturmiljöer med gamla byggnader, kåtaplatser och slåtterängar finns i alla byar.
Högst skyddsvärde finns i Kattuvuoma där hela byn har ett högt kulturhistoriskt värde och finns med i
Kulturmiljöprogrammet. Bebyggelsen består av fjällägenheter samt bostäder för Talma sameby.
Området omfattas av renskötselområde, renflyttningsleder, svåra passager och ett stort
uppsamlingsområde vid Laimoviken.
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Salmi och Korttolahti ligger idag inom obrutet fjäll. Kommunen anser att gränsen för obrutet fjäll bör
flyttas så att Salmi och Korttolahti ligger utanför gränsen till obrutet fjäll eftersom tillgängligheten till dessa
byar är lika god som till övriga byar i området.
Inom och söder om Kattuvuoma finns utpekade områden för ängs- och odlingsmarker. Dessa bör inte
bebyggas. Se karta under Övriga intressen.
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F26 Stenbacken Torneträsk
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. All ny
bebyggelse föregås av detaljplan. Gruppering av bebyggelseområden anpassas till landskapsbilden.
Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk beaktas.
Stenbacken är aktuellt för mindre fritidshus av enklare karaktär. Området mellan Stenbacken och
Torneträsk utreds för fritishusbebyggelse och camping. I detta område kan även viss turistisk verksamhet
tillåtas.
I Torneträsk finns känslig natur, palsmyrar och sandåsar. Naturinventering ska göras vid
detaljplaneläggning för både Torneträsk och Stenbacken.
Det finns risk för hög radonhalt, främst i Stenbacken. Detta gäller både vatten och mark.
Brandvärn finns i Abisko men insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten.
Rennäringen har stora intressen i hela området.
Området är rikt på fornlämningar. Hänsyn ska tas till fornlämningarna och samråd ska ske med
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 §. Vid eventuell exploatering kan det även bli aktuellt med
arkeologiskt utredning.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Stenbacken-Torneträsk. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till.
Se även Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
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LIS-områden

LIS-område för fritidshus och friluftsliv. Området är ett viktigt fritidsområde för ortsbefolkningen. LISområdet ger förutsättningar för förtätning vilket stödjer Abisko som serviceort men även Kiruna
centralort.

Bild 65 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F27 Abisko östra
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Detaljplan finns på delar av området. Ny bebyggelse föregås av detaljplan. Begränsning av
utsläppsmängden till Torneträsk beaktas.
Om avloppsreningsverket planeras att flyttas till ny plats inom detta område eller om området ligger inom
skyddsavståndet från reningsverket måste den planerade lokaliseringen av reningsverket beaktas vid
detaljplaneläggningen.
Siltig mark. Radonrisken är inte utredd. Busshållplats vid E10 behövs. Brandvärn finns i Abisko men
insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för
lång insatstid för räddningstjänsten
Område 3 i den fördjupade översiktsplanen kan utöver förtätning fritidshusbebyggelse/husvagnscamping
även prövas för turism med eget VA. Se karta under B22.
En fördjupning av hela Abisko behöver göras för att på ett noggrant sätt kunna tillgodose behovet av
bostäder och övrig bebyggelse.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Abisko. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
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LIS-områden

LIS-områden för fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-områdena ger förutsättningar för ytterligare
boendemöjligheter och för utveckling av verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna
behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur
bidra till ökat elevunderlag till skolan i Abisko och ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat skola och
service. Utveckling i området innebär också fler besökande och ett stärkt friluftsliv. Utvecklingen stödjer
den utveckling som pågår inom turismen och befintlig service i Abisko vilket är mycket viktigt för Abisko
som serviceort.
Det östra LIS-området ger förutsättningar för framtida förtätning om detaljplanen görs om.

Bild 66 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F28 Stordalen
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. Inga
nya fritidshus tillåts. Området mellan väg och järnväg kan prövas för verksamheter, men järnvägsplanen
för dubbelspår ska vara antagen innan. Detaljplan krävs. Kulturhistorisk värdefull stationsbyggnad samt
bebyggelse vid järnvägen. Höga naturvärden finns i området.
Höga markradonhalter bedöms finnas i Stordalen-Kaisepakte. Brandvärn finns i Abisko men insatsstyrka
på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång
insatstid för räddningstjänsten.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Stordalen. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
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F29 Kaisepakte
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Kulturhistoriskt värdefullt stationshus med tillhörande SJ-byggnader. Arkplatser och långtidsparkeringar
samt ett fåtal fritidshus finns i området.
Höga markradonhalter bedöms finnas i Stordalen-Kaisepakte. Brandvärn finns i Abisko och insatsstyrka
på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång
insatstid för räddningstjänsten.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Kaisepakte. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.

F30 Kopparåsen
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Stationsområde där bebyggelsen används som fritidsbostäder. Inga nya fritidshus. Brandvärn finns i
Abisko och insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn
tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten.
Kopparåsens station är statligt byggnadsminne. Rennäringen har intressen i området. Marken har
begränsad infiltrationsförmåga.
Branten söder om Kopparåsen används av det rörliga friluftslivet för offpiståkning.
Vid dåligt väder är stängs E10 mellan Björkliden och Riksgränsen av vilket begränsar tillgängligheten till
området.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Kopparåsen. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden. Bebyggelsen i Kopparåsen är på södra sidan av järnvägen.
Överfart måste beaktas vid anläggande av dubbelspår.

N1 Nationalpark Vadvetjåkka
I stort sett orörd nationalpark. Tillgänglig via vandringsleder. Natura 2000-område och av intresse för
rennäringen. Nationalparksbestämmelserna tillämpas.
Särskilt nämnda arter inom området är växterna fjällsippa, klippveronika, purpurbräcka och fjällviva samt
fjällkrassing, nordlåsbräken, lappvedel, fjällklocka och rödnörel. Särskilt nämnda djur inom nationalparken
är kricka, bergand, stjärtand, rödbena, gluttsnäppa, mosnäppa, smalnäbbad simsnäppa, enkelbeckasin och
bläsand sävsångare och snösiska, ringtrast och blåhake, fjällripa, fjällpipare, snösparv, jaktfalk, kungsörn
och fjälluggla, samt ren och älg.
Sveriges nordligaste glaciär ligger i nationalparken. Naturen består av kalfjäll samt björkskogar och delta i
södra delen.

N1 Del av Abisko Nationalpark inom Torneträskbygden
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Nationalparksbestämmelserna tillämpas. Inom nationalparksområdet finns en avstyckad fastighet för
turiststation, se Yb11 Abisko turist. Abiskojokken är recipient för avloppsvatten från STF:s
avloppsanläggning i Abisko. Vattentäkt mellan väg och turiststationen. Begränsning av utsläppsmängden
till Torneträsk beaktas.
Nationalparken är Natura 2000-område. Kulturminnen från rallartiden finns i området. Genom
nationalparken går Malmbanan, E10 och en linbana upp på berget Njulla.
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Floran i Abisko nationalpark är en av de mest artrika i fjällen. Det finns även ett rikt djurliv med både
sällsynta arter och fjäll- och skogsarter.
På sikt behövs planskild gångväg mellan STF och järnvägsstationen Abisko turist. Detta kan med fördel
anläggas i samband med dubbelspår för Malmbanan.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Abisko nationalpark. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se
även Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.

N2 Abisko naturvetenskapliga station/Polarsekretariatet
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Åtgärder får inte skada forskningens behov.
Naturreservat. Område för naturvetenskaplig forskning som är i behov av utökning. Länsstyrelsens
tillåtelse krävs för att spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form, anordna upplag, uppföra
byggnad, skada eller förändra vegetationen, framdragna ledningar samt utföra avverkning eller röjning.
En fördjupning av hela Abisko behöver göras för att på ett noggrant sätt kunna tillgodose behovet av
bostäder och övrig bebyggelse.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Abisko. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.

N2 Stordalens naturreservat
Naturreservat i anslutning till E10 vilket medför att det är lättillgängligt. Reservatet är främst avsatt för att
skydda djur- och växtlivet. Reservatet är också av stort intresse för vetenskaplig forskning. Natura-2000område
Enskilda ärenden hanteras enligt föreskrifter för naturreservatet samt den fördjupade översiktsplanen för
Torneträskområdet från 2014.
Reservatet har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Stordalenmyren inom området är områdets största
myr och här har forskning bedrivits sedan 1969. Här finns ett stort vetenskapligt intresse för internationell
forskning kring ekosystem, m.m. Området omfattas dessutom av Natura 2000. Ny bebyggelse får endast
ske för rennäringsändamål.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap. 6 §
Minerallagen).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2 Del av Naturreservat Torneträsk-Soppero fjällurskog som ingår i
Torneträskbygden
De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att skydda de
fjällnära skogarna från avverkning. Natura 2000-område. En del av naturreservatet ligger inom obrutet
fjäll.
Här finns barrskog av såväl tall som gran samt vidsträckta fjällbjörkskogar och myrområden med mycket
rikt fågelliv och välutvecklade palsar. Områdets i stort sett opåverkade arealer innehåller viktiga livsmiljöer
för flertalet rödlistade växter, däggdjur och fåglar.
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Området vid Ribasjávri, norr om Torneträsk, som ingår i naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog
omfattas av delta och myrmarker med sällsynta fåglar.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både kommuninvånarna och turister.
Området är upplåtet för jakt och fiske. Rennäringen har intressen i området.
I viken mitt emot Torneträsk by, vid Guoholuokta, har Talma sameby behov av att anlägga
hamn/båtbrygga i anslutning till ny led för samebyn.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Torneträsk-Soppero FUR. Inga
åtgärder som kan påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen och
det rörliga friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk. De gamla skogarna har särskilt stora
värden.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap. 6 §
Minerallagen).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2 Del av Alajaure naturreservat inom Torneträskområdet
Naturreservat som främst är avsatt för att skydda djur- och växtlivet. Området är också av betydelse för
det friluftslivet för både kommuninvånarna och turister, bl.a. för fiske och ripjakt. Rennäringen har
intressen i området. Natura 2000-område.
I Alajaure naturreservat gäller skoterförbud utanför skoterlederna.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Alajaure. Inga åtgärder som kan
påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga
friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap. 6 §
Minerallagen).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2 Del av Rautas fjällurskogsreservat inom Torneträskområdet
De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att skydda de
fjällnära skogarna från avverkning. Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både kommuninvånarna och turister.
Området är upplåtet för jakt och fiske. Rennäringen har intressen i området. Natura 2000-område.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Rautas FUR. Inga åtgärder som kan
påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga
friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap. 6 §
Minerallagen).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.
Trafikverkets förslag till dubbelspår mellan Peuravaara (strax norr om Kiruna tätort) och Bergfors har
varit på samråd under våren 2017. Merparten av sträckan föreslås parallellt direkt till höger eller vänster
110

TORNETRÄSKBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

om befintligt spår. I en större kurva mellan Rensjön och Rautas föreslås det nya spåret gå rakare än
befintligt spår och istället parallellt med E10.

N3 Obrutet fjällområde norr om Torneträsk
Området har stor betydelse för turismen och för Kirunabornas rörliga friluftsliv. Delar av området är
upplåtet för jakt och fiske. Rennäringen har intressen i hela området.
Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse eller andra
anläggningar för rennäringen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet tillåts. Svåra
passager för rennäringen beaktas. Utanför räddningstjänstområde. Särskild hänsyn tas till de höga
naturvärdena.
Inom obrutet fjäll ska anmälan om samråd alltid ske innan en mineralundersökning påbörjas (7b §
förordning 1998:904 om täkter och anmälan för samråd). Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd
enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett
betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs
tillstånd från regeringen.
Gruvlämningarna på Guokkilplatån, nordväst om Torneträsk, omfattas av riksintresse för kulturmiljön.
Särskild hänsyn tas till dessa områden.

N7 Nordkalottvägens närområde
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Mindre anläggningar för turistisk verksamhet kan prövas i detaljplan med särskild hänsyn till
landskapsbilden. Särskild hänsyn tas till kulturmiljön i området. Stora naturvärden finns med känsligt
område i bl.a. Kärkevagge och isälvsavlagringar vid Pessisjåkka.
Det finns även detaljplaner för upplag av fiskearkar vid Njuorajaure och Inkajaure.
Guokkilplatån, nordväst om Torneträsk, omfattas av riksintresse för kulturmiljön.
Rennäringen har intressen i området.
Räddningsvärn finns i Abisko och Riksgränsen men insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning
och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten.
Två nya platser utreds för helikoptertrafik öster om Abisko. Syftet är att den civila helikoptertrafiken ska
kunna flyttas från Abisko. På detta sätt kan bullernivåerna minska och bostadsbebyggelse möjliggöras.
Höga markradonhalter bedöms finnas i Riksgränsen – Katterjåkk – Vassijaure, i Laimoluokta samt i
Stordalen-Kaisepakte.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar. Vid
planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även Hantering av enskilda
ärenden/planeringsöverväganden.
Parkeringsfickor behövs vid forsen vid Paktajåkka. Ny parkeringsplats samt busshållplats behövs vid leden
till Vadvetjåkka nationalpark. Parkering och busshållplats behöver anläggas vid leden till
Rissajávri/Trollsjön. En åtgärdsvalsstudie för trafikåtgärder pågår i området.

Rb21 Vassijaure
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Område för renskötsel, rörligt friluftsliv samt kommunikationszon. Fritidshus tillåts inte i området.
Utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Det är inte möjligt att ansluta till befintligt reningsverk
som ligger på södra sidan av vägen i Vassijaure.
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Brandvärn finns i Riksgränsen och insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Höga markradonhalter bedöms
finnas i Vassijaure.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Vassijaure. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
Busshållplats vid vägen in till Vassijaure station behövs. Vid dåligt väder är stängs E10 mellan Björkliden
och Riksgränsen av vilket begränsar tillgängligheten till området.

Ra26 Abisko
Rengärde i sydvästra delen av Abisko för Gabna sameby föreslås i översiktsplanen.
Renarna förflyttas från Abisko till vinterbete i Rensjön eller förbi Kiruna, antingen via lastbil eller till fots.
En fördjupning av hela Abisko behöver göras för att på ett noggrant sätt kunna bedöma förutsättningarna
för bostäder och övrig bebyggelse och rennäringens behov.
Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och
kulturvärden. Utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Inom brunnsområde tillåts inte infiltration. Samråd med Tekniska verken i
Kiruna kommun innan området tas i bruk.
Brandvärn finns i Abisko och insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

Ra27 Norr om Tornehamn
Område för renhägn, renanläggning och parkering för Talma sameby föreslås i översiktsplanen. Området
angränsar till E10. Avstånd från E10 ska hållas, befintliga anslutningar ska nyttjas samt eventuell av- och
pålastning ska ske ordnat vid sidan av vägen för att inte öka trafiksäkerhetsriskerna eller försämra
framkomligheten på E10.
Tornehamn, söder om området, omfattas av ett stort antal fornlämningar. Riksantikvarieämbetets fornsök
beaktas vid hantering av enskilda ärenden.
Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och
kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Brandvärn finns i Abisko och
insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för
lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

T4 Abisko
Naturvetenskaplig forskningsstation mellan Abisko Turist och Abisko Östra. En stor del av verksamheten
bedrivs i fjällområdet, t.ex. vid Kärkevagge, vid Latnjajaure, i Torneträsk och i Abisko närområde.
Forskningen är i hög grad beroende av de opåverkade miljöerna. Renbetesområde för Gabna sameby.
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. Ingen
bebyggelse eller anläggningar tillåts annat än för forskningens behov. Reservatbestämmelserna innebär att
länsstyrelsen måste höras i alla bygglovsärenden.
Brandvärn finns i Abisko och insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.
Inom naturreservatet behövs länsstyrelsens tillstånd för samtlig påverkan på området inklusive utökning
av forskningsstationen.
En fördjupning av hela Abisko behöver göras för att på ett noggrant sätt kunna tillgodose behovet av
bostäder och övrig bebyggelse.
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I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Abisko. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.

T5 Kaiseniemi, Gáisenjárga
Antennområde för rymdforskningen. Endast anläggningar för rymdverksamhetens behov.
I området pågår boulderingverksamhet, som förutsätts kunna fortsätta.

Yb2 Riksgränsen-Katterjåkk
Områden för turism med bl.a. liftsystem, längdskidspår, heliskiing, skoterspår samt olika boende- och
logimöjligheter. Hela området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. SJ-bebyggelsen kring
Malmbanan, kulturminnesobjekt från rallartiden, stenålderslämningar i Riksgränsen, lokstallsruinen samt
gamla gruvlämningar i slalombackarna finns i området. Renbetesområde för Gabna, Talma samt norska
Eira-gruppen.
Skyddsavstånd från kraftledningen genom Riksgränsen begränsar nybyggnation. Kapaciteten för
kommunalt VA är god. För ny bebyggelse ges TVAB möjlighet att yttra sig i enskilda ärenden gällande VA
och miljökontoret gällande miljöfrågor.
Brandvärn finns i Riksgränsen och insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Vid dåligt väder stängs E10
mellan Björkliden och Riksgränsen av.
Uranrik granit kan innebära risk för radon vilket beaktas vid ny bebyggelse. Risk för helikopterbuller.
Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk beaktas.
På västra sidan av Katterjåkka samt kring Rallarleden på östra sidan av Katterjåkka finns fornlämningar.
Området öster om jokken är även av intresse för rennäringen och har geovetenskapligt skyddsvärde.
Ingen exploatering får ske öster om Katterjåkka. I Riksgränsen finns fornlämningar på en udde vid
Viepmapluokta. Vid Lokstallsruinen finns ett antal husgrunder. Vid exploatering ska
Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas. Arkeologisk utredning kan bli aktuell.
I Katterjåkk kan utveckling öster om vägen mot liftstationen i Katterjåkk mellan E10 och dalstationen,
samt norr om E10 mot Torneträsk påverka Natura 2000-området Torne- och Kalixälvsystem. Detta ska
beaktas i plan- samt i bygglovsskedet och åtgärder för att Natura 2000-området inte ska påverkas negativt
ska vidtas vid behov.
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. En
utvecklingsplan för hela Yb2 bör tas fram.
Infarten till Katterjåkk föreslås flyttas österut enligt åtgärdsvalsstudien
Utöver vad som anges i den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk 2014 finns det i Katterjåkk
möjligheter att utveckla ett större område kring parkeringsplatserna. Om parkeringsplatserna bebyggs eller
används för annan markanvändning behöver det finnas parkeringsplatser på annat lämpligt ställe i
Katterjåkk med möjlighet att nå liften. T ex kan område 7 bli aktuell liksom i område 8. Detta utreds i en
utvecklingsplan.
Område 6 i den fördjupade översiktsplanen kan utöver husvagnscamping även prövas för fritidshus.
Området behöver egen utfart till E10 om området ska användas som husvagnscamping på grund av brant
mellan nuvarande husvagnsområde och område 6. Om området ska användas för fritidshus kan en väg
eventuellt gå via nuvarande infart till Katterjåkk. Detta utreds i en utvecklingsplan.
Område 3 i den fördjupade översiktsplanen kan även prövas för verksamheter/turism och kan vara möjlig
att utöka ytterligare söderut mot E10. Hänsyn tas till E10 som är en utpekad transportled för farligt gods.
Riskanalys kan bli nödvändig. Detta gäller även område 5 och 6.
Område 2 kan eventuellt utökas ytterligare något norrut.
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Inom område 8 kan det bli aktuellt att utreda en ny infart.

Bild 67 Utveckling Katterjåkk-Riksgränsen enligt FÖP 2014

I Riksgränsen finns en slänt norr om hotellbyggnaden med risk och en bäck ovanför befintlig
matvarubutik. Erosion har förekommit vid bäcken och erosionsskyddet har för liten dimension. Området
med slänten norr om hotellet är detaljplanelagt för fler hotellbyggnader. I bygglovet för hotellet framgår
att grundläggningen är på morän, inte berg, vilket ökar ras- och skredrisken.
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Bild 68 Kartläggning av riskområde för ras och skred i Riksgränsen.
Bedömning 2 innebär viss risk. Se kartbilaga för större bild.

I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Riksgränsen-Katterjåkk. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till.
Se även Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
Det finns stort behov av planskild passage för skoter över eller under E10 mellan Katterjåkk och
Riksgränsen vilket bör prioriteras. Gång- och cykelväg behövs mellan Katterjåkk och Riksgränsen. I
Katterjåkk vid E10 behöver korsningen byggas om för att öka trafiksäkerheten. Flytt av infarten kan bli
aktuell i område 8. Även busshållplatser behövs i Katterjåkk. Frågorna hanteras i pågående
åtgärdsvalsstudie.
I Riksgränsen behöver befintlig busshållplats kompletteras med väderskydd, belysning och gestaltning.
Ny start- och landningsplats för helikopter kan prövas vid tullen i Riksgränsen.
LIS-områden

LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv i Riksgränsen. LIS-området ger förutsättningar
för utveckling av verksamheter och boenden och därigenom förutsättningar för att kunna behålla
arbetstillfällen och även ge positiva effekter på sysselsättning. Utveckling i området innebär fler besökande
och ett stärkt friluftsliv. Utveckling i området stödjer den service som finns i Riksgränsen och Abisko som
serviceort.
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Bild 69 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Yb11 Abisko turist
Turistanläggning, främst för skid- och vandringsturismen. En ny besöksanledning är norrskenet.
Människor från hela världen besöker Abisko.
Abisko Turiststation ligger på en avstyckad fastighet inom Abisko nationalpark. Fastigheten hör till
nationalparken men nationalparksbestämmelserna gäller inte enligt uppgift från länsstyrelsen. Inom den
avstyckade fastigheten finns ett avloppsreningsverk som ägs av STF. Avloppsreningsverkets kapacitet,
reningsgrad och lokalisering kan behöva ses över vid ytterligare exploatering. Begränsning av
utsläppsmängden till Torneträsk beaktas.
Miljökontoret hörs i plan- och lovärenden gällande VA och miljöfrågor. Kulturminnesobjekt från
rallartiden. Renbetesområde för Gabna. Radonrisk är inte utredd. Brandvärn finns i Abisko och
insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för
lång insatstid för räddningstjänsten.
Detaljplan saknas i området. Det kan finnas skäl att pröva utveckling i området med detaljplan.
Vattentäktens i Abisko turist saknar vattenskyddsområde och ligger i ett utsatt läge.
En fördjupning av hela Abiskoområdet behöver göras för att på ett noggrant sätt kunna tillgodose
behovet av bostäder och övrig bebyggelse.
På sikt behövs planskild gångväg mellan Abisko turiststation och järnvägsstationen Abisko turist. Detta
kan med fördel anläggas i samband med dubbelspår för Malmbanan.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Abisko. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
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Yb3 Björkliden
Turistanläggning, främst för skid- och vandringsturismen med olika boende och logimöjligheter. Tekniska
Verken i Kiruna AB samt miljökontoret hörs i plan- och lovärenden gällande VA och miljöfrågor. SJbebyggelsen styrs av områdesbestämmelser. Renbetesområde för Gabna. Radonrisk är inte utredd.
Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk beaktas. Brandvärn finns i Abisko och insatsstyrka på
heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid
för räddningstjänsten.
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. Ny
bebyggelse föregås av detaljplan.
Det finns risk för skred i Björkliden. En slänt öster om stugbyn behöver hållas under kontroll för
skredrisk. För tillfället är marktäcket intakt och skredrisken inte akut. Det pågår ett detaljplanearbete med
bebyggelse i slänten. Det kan förändra förhållandena både i nutid och i ett framtida klimat. Nedströms
järnvägen bedöms att ravinen med Rákkasjohka har risk för slamströmmar och översvämning. Bebyggelse
bör inte placeras på släntkrön i riskområden för erosion. Vegetation ska behållas i slänter och på
släntkrön.
Förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten i Björkliden har inte fastställts ännu, men
ansökningshandlingar har tagits fram.
En utsiktsplats vid E10 i Björkliden med utsikt mot Lapporten behövs. Frågan utreds i åtgärdsvalsstudien.
Stollift har tidigare efterfrågats i Björkliden. Möjligheten till att anlägga stollift ska utredas med hänsyn till
rennäringen. Sittliften i Björkliden är viktig både sommar och vinter.
Björklidengrottan öster om Björkliden är ett naturminne.
Ny start- och landningsplats för helikopter kan samordnas med den föreslagna helikopterplatsen vid
Miellejohka.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Björkliden. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
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Bild 70 Kartläggning av riskområde för ras och skred i
Björkliden. Bedömning 2 innebär viss risk. Bedömning 3 risk
vid exploatering. Se även bilaga.

Yb5 Vassijaure/Vássijávri
Stationssamhälle som idag används för turism och det rörliga friluftslivet som komplement till de större
orterna.
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. Ny
bebyggelse föregås av detaljplan. Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk beaktas.
Det gamla stationshuset i Vassijaure är byggnadsminnesförklarat. Detaljplan styr hantering av SJbebyggelsen i Vassijaure. Lavin och rasrisker beaktas. Radonrisk är inte utredd. Vassijaure ligger inom
område med uranrik granit och uranmineraliseringar vilket kan innebära radonrisk.
God kapacitet i de kommunala vatten- och avloppsreningsverken. Samråd med Tekniska Verken i Kiruna
AB vid ny bebyggelse med vatten och avlopp. Renbetesområde för Gabna sameby. Även en norsk sameby
har intressen i området med renbete och renhägn norr om vägen. Brandvärn finns i Abisko och
Riksgränsen och insatsstyrka på heltid finns i Kiruna. Vid utformning och placering av byggnader ska
hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Vid hårt väder och snöstorm har E10 nedsatt
framkomlighet mellan Björkliden och Riksgränsen, vilket begränsar tillgängligheten till området.
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I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Vassijaure. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden. I samband med järnvägsplan för dubbelspår förbi
Vassijaure så behöver tillgängligheten med bil till bebyggelsen på södra sidan av järnvägen lösas. En dialog
med Trafikverket bör hållas i samband med järnvägsplaneutredningen.

Yb10 Torneträsk
Tidigare stationssamhällen som idag används för turism och det rörliga friluftslivet som komplement till
de större orterna. Ny bebyggelse föregås av detaljplan. Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk
beaktas.
Enskilda ärenden hanteras enligt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014.
Detaljplan för camping finns i anslutning till befintlig husvagnsplats.
Sandåsar och palsmyrar finns vid Torneträsk hållplats. Lavin och rasrisker beaktas. Radonrisk är inte
utredd. Områdesbestämmelse styr hanteringen av SJ-bebyggelsen i Torneträsk.
I framtiden är det av vikt att dubbelspår anläggs för Malmbanan för att främja godstrafiken samt
persontrafiken inklusive besöksnäringen. I dagsläget finns inget färdigt förslag på sträckningar kring
Torneträsk. Vid planering av dubbelspår finns många aspekter och intressen att ta hänsyn till. Se även
Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden.
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JUKKASJÄRVIBYGDEN

Bild 71 Jukkasjärvibygden inom röd avgränsning

Jukkasjärvibygden ligger nordost om Kiruna stad. Se avgränsning i bild ovan. Bygden innefattar
Jukkasjärvi, Paksuniemi, Poikkijärvi och Kauppinen samt fritidshusområdena Laxforsen, OinakkajärviKallojärvi och Paksuniemiluspen. Esrange rymdforskningsstation samt delar av Torne älv ingår också i
bygden. Jukkasjärvi ligger ca 19 kilometer från Kiruna centralort. Området består främst av barrskog. I
området pågår aktivt skogsbruk.
I Jukkasjärvibygden bor ca 1 350 personer permanent. Antalet permanentboende har ökat med ca 300
personer sedan årsskiftet 2001/2002. Bostadsbeståndet i Jukkasjärvi består till största del av småhus, men
det finns även ca 10 parhus med hyreslägenheter. Bebyggelsen är placerad med täta mellanrum för en
effektiv utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. I Laxforsen består bebyggelsen till största del av
mindre hus med byggnadsarea på ca 80 kvm per huvudbyggnad. Detta styrs av detaljplaner och
områdesbestämmelser då området är planerat för att vara ett fritidshusområde. Kauppinen är en mindre
by, främst med permanentbostäder.

Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Jukkasjärvi är bygdens serviceort. Här finns väl utbyggd kommunal service och goda möjligheter till
ytterligare utveckling av service, bostäder och verksamheter.
Inom Jukkasjärvi by finns ett stort antal planlagda bostadstomter som ännu inte är avstyckade. Tomterna
ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Goda allmänna kommunikationer,
mellan Jukkasjärvi och övriga bygden bör främjas och utvecklas. Det finns stora behov av en gång- och
cykelbana mellan Kiruna och Jukkasjärvi för arbetspendling till och från Jukkasjärvi och IRF, Institutionen
för rymdfysik. Goda kommunikationer till och från Kiruna flygplats är också viktigt.
Även inom turismen finns fortsatt god utvecklingspotential.
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Ett område väster om Jukkasjärvi föreslås som utvecklingsområde för bostäder men även mindre
verksamheter. I Kiruna närområde i korsningen E10-Jukkasjärvivägen föreslås även ett utvecklingsområde
för trafikanknuten verksamhet och småindustri.
Länsstyrelsen har synpunkter på förslaget till nytt industriområde vid E10 korsningen med väg 875. Se
vidare under områdesbeskrivning för X2. Se kommunens kommentar i utlåtandet.

Bild 72 Bebyggelseutveckling Jukkasjärvi

Mark- och planberedskap

Efterfrågan på ny bebyggelse är stor i Jukkasjärvibygden, främst i Jukkasjärvi och Laxforsen. Under åren
2015-2016 har ca 40 bygglov sökts i de två orterna. Främst har ärendena gällt nybyggnad av
hus/fritidshus. Utöver detta har knappt 15 förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och enbostadshus
sökts inom bygden.
Efterfrågan på småhus är stor i Jukkasjärvibygden. Detsamma gäller verksamhetsområden för småindustri.
I Jukkasjärvi finns efterfrågan på större tomter för bostadsbyggande. För att tillgodose det långsiktiga
behovet av bostäder planmässigt behöver nya områden för bostäder och även verksamheter utvecklas i
Jukkasjärvi. Med hänsyn till vattenskyddsområdet i nordost är en lämpligare utvecklingsriktning västerut
från Jukkasjärvi.
Laxforsen och Poikkijärvi är detaljplanelagda för fritidshus med små byggrätter. Trots det har många valt
att flytta dit. Laxforsen bör i dagsläget kvarstå som fritidshusområde.
Centrala Jukkasjärvi omfattas av detaljplanelagd mark. Ett område har bebyggts, men det finns fler möjliga
tomter. Det finns även lucktomter inne i byn, där det är möjligt att förtäta.
Även Laxforsen består till stor del av detaljplaner och områdesbestämmelser. Drygt 10
bostads/fritidshustomter får bebyggas i enlighet med detaljplan.
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I Kallovaara vid Kallojärvi-Oinakkajärvi finns några tomträtter som inte är bebyggda inom detaljplanelagt
område.
De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner. Kommunala obebyggda
tomter fördelas enligt tomtkön.

Bild 73 Kommunal mark i Jukkasjärvi (grönstreckade områden)

Bild 74 Kommunal mark i Laxforsen (lila områden)
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Se även del 1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) syftar till att kunna bibehålla och även öka
befolkningen och ge bättre förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även utveckla nya
verksamheter vilket kan ge positiva sysselsättningseffekter. Ökad befolkning kan ge viktigt tillskott av
arbetskraft inom skola och service. Landsbygdsutveckling inom Kiruna närområde innebär också fler
besökande och ett stärkt friluftsliv.
LIS-områden finns huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse i tätorter och fritidshusområden
med väganslutning för att minska påverkan på växt- och djurliv. LIS-områdena ligger inom ca 1 mils radie
från Jukkasjärvi. Jukkasjärvi ligger ca 1,9 mil från Kiruna centralort.

Bild 75 LIS-områden inom Jukkasjärvibygden.

Bostäder för permanent boende eller fritidsboende samt anläggningar för turism eller friluftsliv ger
förutsättningar för fler arbetstillfällen samt bibehållen eller utökad service i bygden, framför allt i
serviceorterna.
Orter och fritidshusområden inom bygden ligger inom arbetspendlingsavstånd från Kiruna centralort.
Möjlighet att bo inom bygden tillgodoser en del av bostadsbehovet inom centralorten och är en viktig del i
Kirunas attraktivitet som bostadsort.
Befintlig bebyggelse har LIS-områden för att täcka behovet av tillbyggnad, komplementbyggnader och
nybyggnad i syfte att ge de boende möjlighet att utveckla sitt boende för att det ska vara attraktivt att bo
kvar i kommunen. Möjligheten att bygga strandnära kan också gynna inflyttningen och därmed
utvecklingen i hela kommunen.
Vid framtagandet av LIS-områdena har hänsyn tagits till riksintressen och andra skyddade områden samt
översvämningsrisker och risker för erosion, ras och skred. Vid utpekande av LIS-områden har hänsyn
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tagits till 100-årsflödet i översvämningskarteringarna för Torneälven (MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap).
Stora områden för naturvård finns i älvdalarna och sammanfaller med riksintresse friluftsliv. Inom dessa
områden finns de flesta av kommunens fritidshusområden sedan tidigare. Med hänsyn till riksintresset
naturvård finns långa sträckor längs med älvarna avsatta som naturområden. Inom delar av dessa finns
LIS-områden. LIS-områden i fritidshusområden är kopplade till orter med service även om avståndet är
långt. Forssträckor har huvudsakligen undantagits med hänsyn till friluftslivet.
LIS-områdena har avvägts mot rennäringens riksintresse, men det finns ställen där de sammanfaller i
anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen får däremot inte blockera eller försvåra användningen av
renflyttleder eller placeras i kärnområden eller så att rastbete omöjliggörs.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Anläggningar som kan stärka friluftslivet kan exempelvis vara grillplats, vindskydd, bastu, brygga och så
vidare. LIS-områdena beskrivs under respektive B-, F- och Y-område.
Länsstyrelsen anser att LIS-frågorna behöver utredas och hanteras mer utförligt i den fortsatta
planeringen.

Förutsättningar
Näringsliv och service

Bygdens service är belägen i Jukkasjärvi. Här finns livsmedelsbutik, post, apoteksombud, elljusspår, isbana
och bollplan. Det finns även restaurang samt souvenirbutik i anslutning till ICEHOTEL. Sedan 2017 finns
ICEHOTEL 365 d v s ishotell året runt. I Jukkasjärvi finns skola från förskoleklass till årskurs 6 samt
barnomsorg.
I bygden finns Jukkasjärvi kyrka samt Poikkijärvi kapell och kyrkogård.
Då avstånden mellan Kiruna tätort och bygdens byar är ca 2 mil finns det goda möjligheter till
arbetspendling och gemensam arbetsmarknad. Utöver turism finns det även industri/verksamheter i
utkanten av Jukkasjärvi by. I norra delen av bygden ligger Esrange med rymdverksamhet. Rennäring och
skogsbruk bedrivs i bygden.
Besöksnäringen är en viktig näring i Jukkasjärvi, Laxforsen och Kauppinen och i bygden är ett flertal
turistföretag verksamma. Många är sysselsatta inom turistverksamheten. Ishotellet, lodger, turism - främst
med slädhundsturer och skoterturer - samt turism kopplat till norrsken och samisk kultur. Jukkasjärvi
kyrka och hembygdsgård är också viktiga turistmål.
Väster om Jukkasjärvi finns ett mindre åkeri och ett sågverk, det finns även ett litet sågverk öster om
Jukkasjärvi by. I området finns även en mekanisk verkstad specialiserad på produkter inom plåt, svets,
maskin och hydraulik. Företaget arbetar även med legotillverkning.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Torne älv med omnejd omfattas av riksintresse för friluftsliv. Många turismturer utgår från Jukkasjärvi,
Kauppinen och Laxforsen. Gäster hämtas även med hundspann från flygplatsen vintertid. Inne i byn
Jukkasjärvi finns hembygdsgård, idrottsförening, fotbollsplan, elljusspår och isbana. I Jukkasjärvibygden
badar man i Syväjärvi i Laxforsen, Ahoviken i Torneälven och i Sautosjoki.
Norr om E10 går idag en skoterled från Kiruna centralort till Laxforsen, Jukkasjärvi. Från Laxforsen kan
man fortsätta både norrut till Kurravaara, Torneträsk och söderut till Vittangi via Torne älv. Norrut från
Jukkasjärvi går en skoterled i närheten av Esrange till Nedre Soppero.
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Kulturmiljö, struktur och arkitektur

Jukkasjärvis äldre bebyggelse ligger främst mellan älven och huvudgatan. Nyare bostäder är belägna norr
om huvudgatan, både öster och väster om vägen till Paksuniemi. Riktlinjen i den tidigare
dispositionsplanen, att den gamla bykaraktären med fristående trähus med sadeltak ska behållas, har inte
följts. Hus med modern arkitektur har tillkommit i bykärnan. Den offentliga bebyggelsen med skola, affär
och kyrka är utspridd på ca 500 m längs Marknadsvägen.
Udden i Jukkasjärvi där kyrkan finns omfattas av riksintresse för kulturmiljö pga. kyrkans konstruktion,
som är den enda bevarade av sitt slag i Sverige, samt den gamla marknadsplatsen.
Vatten och avlopp, energi

Kommunalt vatten och avlopp finns i Jukkasjärvi. En utredning av kapaciteten i vattenverket och
avloppsreningsverket pågår. Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp omfattar centrala
Jukkasjärvi. Övriga byar inom bygden har enskilda vatten- och avloppslösningar.
Dricksvattenförsörjningen i Jukkasjärvi är ordnad med grundvatten från brunnar i nordöstra delen av
Jukkasjärvi. Vattenskyddsområde är beslutat men överklagat.
Vattentäkten i Oinakkajärvi förser Kiruna tätort med vatten. Förslag till vattenskyddsområde är inte
fastställd men är under framtagande. Vattenskyddsområden ligger i Jukkasjärvibygden men förslag till
vattenskyddsområde påverkar även Kiruna närområde.
I Poikkijärvi vid Myllyjärvi finns en grundvattenförekomst som kommunen utrett för en möjlig
grundvattentäkt för Kiruna centralort. För närvarande avser kommunen att behålla befintlig ytvattentäkt.
Grundvattenförekomsten är skyddsvärd. Avloppsförhållandena utreds i området.
Anmälan eller tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken. Avlopp inom
verksamhetsområde för kommunalt VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till
verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning. Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområde inte
förorenas.
I Jukkasjärvibygden saknas områden med vind över 7,2 m/s och 100 m över mark. Ett område med vind
7,2 m/s och 140 m över mark finns på toppen av Rautusakaravaara, där utredning av nytt naturreservat
pågår. Del av Rautusakaravaara är redan naturreservat. Området är inte lämpligt för vindkraft.
Kommunikationer
Väg

Väg 875 går från E10 via Jukkasjärvi och Paksuniemi till Esrange. Vägen är statlig. Även Poikkijärvivägen
(877) är statlig.
Från väg 875 i Laxforsen på östra sidan av Torneälven innan Jukkasjärvi går Vuolosjärvivägen, Nordöstra
vägen och Oinakkavägen norrut. Alla dessa vägar är enskilda.
Mellan Laxforsen och Jukkasjärvi har en gång- och cykelbana anlagts.
Utökat vägområde på 30 m finns utmed E10 och 12 m vid väg 875. Vid byggande inom 30 meter
respektive 12 meter från vägområdet till E10 och väg 875 krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Kollektivtrafik

Kollektiv busstrafik ombesörjs av Länstrafiken. Linje 501 går från centrala Kiruna via Jukkasjärvi till
vändplanen i Paksuniemi. En buss som ombesörjs av Esrange Space Center går till Esrange.
Riksintressen

Bygden omfattas av riksintressen för rennäring, kommunikationer (väg E10, flyghinder influensområde),
kulturmiljövård (inne i Jukkasjärvi by), naturvård (i och kring Torne älv, Rautusakara, del av TorneträskSoppero naturreservat), friluftsliv (i och kring Torne älv), totalförsvaret (influensområde väderradar –
berör bara höga byggnader och anläggningar), Natura 2000 fågeldirektivet (Påkketanjaure vid Sevojärvi),
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Natura 2000 habitatdirektivet (Rautusakara söder om Esrange, Sautusvaara, Torneträsk-Soppero
fjällurskog, liten del av Aptasvare naturreservat) samt Natura 2000 habitatdirektivet älvar (samtliga älvar i
bygden inklusive Torne älv och sjöar som Sautusjärvi, Piettarasjärvi och Väkkäräjärvi). Totalförsvaret kan
ha riksintressen eller andra intressen i bygden.
OBS Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, har beslutat om ett nytt riksintresse för värdefulla ämnen
och material i Kiskamavaara sydost om Esrange.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen

Bild 76 Riksintresse rennäring och värdefulla ämnen och material
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Bild 77 Natura 2000 i Jukkasjärvibygden

Bild 78 Riksintresse för Försvaret, område med särskilt behov av hinderfrihet
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Bild 79 Riksintresse friluftsliv

Bild 80 Riksintresse naturvård och kulturmiljövård (kyrkudden)
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Övriga intressen

Inne i Jukkasjärvi finns ett vattenskyddsområde.
Oinakkajärvi ytvattentäkt förser Kiruna centralort med vatten. Ytvattentäkten saknar skyddsområde, men
framtagande av förslag till skyddsområde pågår. Den primära skyddszonen inom kommande
vattenskyddsområde kommer troligtvis att sträcka sig 50 meter från högsta vattenlinjen upp på land och
inom detta område kommer det att finnas skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan
för ny bebyggelse med nya avlopp. Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda
avloppsanläggningar.
Hänsyn till vattenförekomsten i Poikkijärvi/Laxforsen ska tas i all planering i området. Vattenförekomsten
är en möjlig reservvattentäkt för Kiruna centralort. I Jukkasjärvi finns värdefull äng som Statens
Jordbruksverk inventerat. Området för ängsmark ligger delvis inom detaljplanelagt område för turistisk
verksamhet. I detta område bör turistisk verksamhet prioriteras framför ängsmarken. Underlaget till bilden
nedan är hämtade från Statens Jordbruksverks ängs- och betesmarksinventering t.o.m 2013. Kartskiktet
omfattar fullständigt inventerade marker, marker som går att restaurera och marker som inte längre är
aktuella.

Bild 81 Ängsmark i Jukkasjärvi

Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000. Strandskyddet är delvis upphävt i gällande detaljplaner. LIS-områdena beskrivs under
respektive område i bygden.
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Förutom de naturreservat som redan finns utreds ett flertal nya naturreservat i Jukkasjärvibygden.
Inventerade områden med höga naturvärden av naturreservatsklass finns i bygden.

Bild 82 Skyddad natur och pågående naturreservatsutredning samt områden med höga naturvärden

Miljö, hälsa, risker och översvämning

Översvämningskartering finns för Torneälven. Kartor visas under respektive ort.
Radonrisken kartlades i en översiktlig radonutredning 1988. Radonhalten i marken bedömdes som normal
inne i Jukkasjärvi tätort medan det i områden med grus i Laxforsen och Jukkasjärvi finns ökad radonrisk
från mark och brunnsvatten.
Befolkningen i Laxforsen och Poikkijärvi har ökat. Vatten och avlopp i båda områdena har hittills lösts
genom enskilda anläggningar. Efter en anmälan om problem med vatten och avlopp har länsstyrelsen
begärt svar från kommunen om hur kommunen uppfyller 6 § i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) i
dessa områden. Kommunen utreder i nuläget hur vatten och avlopp bör anordnas i dessa områden. Om
områden blir aktuella för kommunalt vatten och avlopp bör möjligheten till förtätning och utökning av
boende i områdena ses över.
En utökning av bebyggelsen i Jukkasjärvi ger större utsläpp till Torneälven. Oavsett var
befolkningsökningen i centralorten eller i Jukkasjärvi, Kiruna eller Kurravaara sker så är Torneälven
recipient för avloppsvatten. Torneälven är en starkare recipient än Luossajoki dit centralortens renade
avloppsvatten leds.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
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I Laxforsen finns två områden med branta slänter med risk för skred. En kompletterande utredning visade
att risken för skred är liten med förutsättningen att vegetationen är kvar och att schaktning och fyllning
inte görs utan geoteknisk stabilitetsbedömning. Ravinen med Kauppisenjoki visar inga tecken på erosion
men vägtrummorna är otillräckliga och kan orsaka risk för dämning. I området i norra delen av Nordöstra
vägen i Laxforsen konstateras att de bedömda slänterna är stabila, men det finns branta, korta partier
nedanför husen mot älven, i vilka mindre ras kan inträffa om de utsätts för erosion från sjön. Inget
utredningsbehov föreligger, men dessa slänter bör hållas under observation. Denna kartering av områden
och vattendrag där risk för översvämning, skred, erosion och slamströmmar föreligger är relevant även vid
framtida klimatförändringar. Karteringen utgör även ett underlag för framtagande av planeringsförutsättningar.

Bild 83 Utpekade områden för ras och skred i Laxforsen söder om Torne älv. Se kartbilaga för större bild.
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Bild 84 Utpekade områden för ras och skred i Jukkasjärvi/Laxforsen norr om Torne älv. Se kartbilaga för större bild.

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Endast Väkkäräjärvi och Sulajoki har måttlig ekologisk status pga. vandringshinder/vägtrumma i bäcken. I
Väkkäräområdet finns möjlighet till turistisk verksamhet inklusive LIS-område. Det bedöms inte påverka
förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormen. Förslag till utveckling av byn Jukkasjärvi västerut
längs med vägen kan innebära konsekvenser för VA-anläggningarna i Jukkasjärvi. Beroende på hur stor
utbyggnad som planeras för västra delen av Jukkasjärvi så kan vattenkapaciteten behöva byggas ut, vilket
kan påverka storleken på skyddsområdet. Även avloppsreningskapaciteten kan behöva ökas.
Enstaka enskilda avlopp kan tillkomma på vissa ställen i bygden. Anmälan eller tillstånd krävs enligt
miljöbalken. Förslaget bedöms inte påverka Torneälvens höga ekologiska status.
I åsen i Laxforsen-Poikkijärvi finns grundvattenförekomsten och möjlig reservvattentäkt för Kiruna
centralort.
Övriga miljökvalitetsnormer överskrids inte.
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Övergripande konsekvenser
Se även Hantering av enskilda ärenden/Planeringsöverväganden samt under respektive
områdesbeskrivning.
Miljökonsekvenser

Nytt industriområde och ny materialhanteringsanläggning samt en bebyggelseutveckling västerut föreslås i
Jukkasjärvi. Alla föreslagna områden berör rennäringens riksintresse.
Föreslagen utbyggnadsriktning i Jukkasjärvi berör riksintresse för rennäring, friluftsliv samt naturvård.
Kiruna kommun behöver möjligheter för framtida bostadsbebyggelse. Utvecklingsområdet ligger i direkt
anslutning till Jukkasjärvi med tillgång till infrastruktur som kan byggas ut. Föreslaget område ligger i
anslutning till en svår passage vid Laxforsen. Passagen på södra sidan av älven måste vara säkerställd innan
området kan tas i bruk. Området söder om väg 875 i västra delen av Jukkasjärvi är redan bebyggd.
En utredning av kapaciteten i vattenverket och avloppsreningsverket är utförd hösten 2017.
Kapacitetsutredningen visar på relativt god kapacitet, som klarar en viss utbyggnad med mindre
ledningsåtgärder. Kapaciteten i avloppsreningsverket och för dricksvatten kan behöva ses över om
befolkningen ökar.
Området vid E10 i korsningen mot Jukkasjärvi ger möjlighet för trafikanknuten verksamhet, parkering för
samåkning samt för småindustri. Läget gör det även möjligt att täcka behovet av industrimark i
Jukkasjärvibygden. Förutsättningarna för etablering på den tidigare torvtäkten utreds. Vatten och avlopp
saknas. Föreslaget industriområde ger mer trafik och berör riksintresset kommunikationer. Vissa
störningar på trafiken kan uppstå. Område berör riksintresse rennäring MB 3:5 men i utkanten av
riksintresset. Avgränsning av området görs senare.
Förslag till utökad verksamhet vid rymdbasen Esrange gör att markanvändningen utökas både österut för
forskning som och norrut som strategisk markreserv för verksamheten. Riksintresset för rennäringen MB
3:5 vid en utvidgning åt sydost bedöms inte skadas påtagligt då den sker i anslutning till pågående
verksamhet och omfattar ett mindre område.
Sociala och ekonomiska konsekvenser

Byarna i bygden är populära bostads- och fritidshusområden. Omvandling av fritidshusområdena till
permanentbostadsområden kan medföra ekonomiska konsekvenser för både privatperson och kommun.
Permanentbostadsområden kräver utökad kommunal service med t.ex. skolskjuts, belysning, vägar, gångoch cykelvägar och hemtjänst. Det kan även bli aktuellt med kommunalt vatten och avlopp vilket medför
en kostnad både för kommunen och för den enskilde. Samtliga inom verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp ska anslutas och betala för anslutning, även om man endast använder sitt hus som
fritidshus.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Denna översiktsplan ersätter nedanstående befintliga dispositionsplaner/fördjupade översiktsplaner:


Översiktsplan för Torne älvdal KF 1981-12-14 upphör att gälla i och med att denna
översiktsplan vinner laga kraft. Detta på grund av att dispositionsplanen är gammal. Det
relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i översiktsplanen.



Dispositionsplanen för Jukkasjärvi (antagen 1977-08-29, § 365) upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Översiktsplanen är istället uppdaterad efter dagens
förutsättningar jämfört med dispositionsplanerna och beskriver utvecklingsinriktning för
kommande bebyggelse.



Dispositionsplanen för området väster om Jukkasjärvi by (antagen 1983-12-12, § 279) är
inaktuell och upphör att gälla i och med att denna översiktsplan vinner laga kraft.
Översiktsplanen är istället uppdaterad efter dagens förutsättningar jämfört med
dispositionsplanerna och beskriver utvecklingsinriktning för kommande bebyggelse.
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I Jukkasjärvi styr detaljplaner vad som får byggas för en stor del av byn. I Laxforsen finns detaljplaner och
områdesbestämmelser för nästan all bebyggelse. Kauppinen omfattas av områdesbestämmelser och tre
områden i Kallovaara omfattas av detaljplaner.
För Esrangeområdet finns områdesbestämmelser samt tillägg för rymdforskningsstationen vilka omfattar
ett stort område i nordvästra kommunen.

Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Samråd ska ske med Försvarsmakten vid
plan- och lovärenden, inklusive förhandsbesked för bygglov, i områden som berör riksintressen för
totalförsvarets militära del.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse för rennäringen ska beaktas vid prövning av anläggningar och fritidshus som placeras inom
GS och F-områden. Bebyggelsen får inte blockera eller försvåra användningen av kärnområden,
renflyttleder eller placeras så att rastbete omöjliggörs.
Berörd sameby är remissinstans vid lov- och planärenden.
I anslutning till befintligt detaljplaneområde krävs detaljplan för ny bebyggelse.
Mindre tillbyggnader samt komplementbyggnader prövas i bygglov eller Attefallsanmälan.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk. Områden med uranrik
granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov beviljas eller i detaljplan.
Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas före slutligt slutbesked.
Grundvattenförekomsten i Poikkijärvi beaktas vid all exploatering i närområdet.
Om förorenad mark tas i anspråk görs sanering till känslig markanvändning eller mindre känslig
markanvändning, beroende på vad marken ska användas till.
Vid bygglov och detaljplan ska förekomst av fornlämningar eller kulturlämningar undersökas via
Riksantikvarieämbetets fornsök. Arkeologisk utredning kan bli aktuell.
Hantering av enskilda ärenden inom pågående reservatsbildningar, se Övriga intressen, samråds med
länsstyrelsen.
Bebyggelse vid grunda vikar undviks p.g.a. höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig
aktivitet.
I områden med höga naturvärden av naturreservatsklass och inom riksintresse naturvård ska
naturinventering göras vid detaljplaneläggning. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Hänsyn till Skogsstyrelsens biotopskyddsområden och nyckelbiotoper samt skogens kulturmiljövärden ska
tas vid lov- och planärenden.
Våtmarker med höga naturvärden ska inte exploateras.
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Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt.
Service

Vid nyetablering av service ska hänsyn tas till hela bygdens utveckling. Service koncentreras till Jukkasjärvi.
Bostäder

Inom B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistisk
verksamhet och småindustri, service och handel och annan användning som är lämplig i
bebyggelseområden.
Nya bostäder ska i första hand etableras i Jukkasjärvi. Gällande detaljplaner medger fler bostäder inom
byn. Det finns även möjlighet för byn att växa västerut.
I stora delar av bygden föregås nya bostäder av detaljplan, men på enstaka platser kan bygglovsprövning
vara tillräckligt. Läs mer under respektive område. Tomter där man avser anlägga enskilt vatten och
avlopp bör vara minst 2 000 kvm stora och vara tillgängliga med farbar väg.
Inom F-områden kan ändrad användning mellan fritidshus och turism prövas i bygglov under
förutsättning att verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelse. Om omvandling
av fritidshus till turistanläggning eller ny turistanläggning bedöms påverka befintlig fritidshusbebyggelse
negativt ska fritidshusbebyggelsen prioriteras.
Energieffektiv bebyggelse eftersträvas.
I område med turistisk verksamhet behövs även bostäder.
Turism

Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre
enheter) och liten omgivningspåverkan kan bygglovsprövning vara tillräcklig. Större turistverksamhet eller
stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Se mer under respektive område. Turism kan ingå i B-, F- och
GS-områden.
Verksamheter och industri

Mindre enstaka verksamheter med begränsad omgivningspåverkan kan prövas i bygglov. Vid
nylokalisering av industri ska man först se över om det är en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet
och om omgivningen kommer att påverkas av ljus, buller, lukt, utsläpp, strålning, trafik eller annat.
Verksamheter med omgivningspåverkan föregås av lokaliseringsutredning alternativt detaljplan.
Tillgång till mer mark för industri är nödvändig. Detaljplaner för nuvarande och framtida behov bör
upprättas. Verksamheter/mindre industri lokaliseras väster om centrala Jukkasjärvi och föregås av
detaljplan.
Jordbruksmark

De av Jordbruksverket inventerade ängs- och betesmarkerna ska inte bebyggas.
Jordbruksmark kan ha höga natur- och kulturvärden. En mycket liten del av jordbruksmarken berörs av
LIS-områden. Det kan bli aktuellt att göra en avvägning mellan utveckling i en ort och bevarandevärdet.
LIS-områden

Vid exploatering inom områdena ska allmänhetens tillgång till stränderna och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten säkras genom att lämna: en fri passage på minst 25 meter närmast vattnet, en
vegetationsridå eller annan avgränsning mot bebyggelsen, vegetationsridåer vid strandkanten samt
bebyggelsefria stråk, släpp ner till stranden.
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I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den
specifika platsen då förutsättningarna kan variera inom LIS-områdena.
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare pga. påverkan från klimatförändringar.
Inom bygden finns utpekade områden för ras och skred i Laxforsen, Poikkijärvi och Jukkasjärvi, se
avsnittet Miljö, hälsa, risker och översvämning under respektive område, miljökonsekvensbeskrivning
samt del 1.
Kommunikationer

Vid planläggning av nya områden för bebyggelse bör möjligheten att anlägga lättillgängliga gång- och
cykelstråk mellan nya och befintliga bebyggelseområden samt från bebyggelsen och ut till målpunkter för
det rörliga friluftslivet ses över.
Laddstationer för elbilar och cyklar får anordnas generellt i tätorter, längs vägar och parkeringar.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed E10 och 12 m vid väg 875. Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från
vägområdet till E10 och väg 875 krävs tillstånd från länsstyrelsen.

B30 Jukkasjärvi
Detaljplan krävs för ny bebyggelse. Kommunalt vatten och avlopp finns. Nya bostäder/verksamheter ska
kunna anslutas till kommunalt VA. En utredning av kapaciteten i vattenverket och avloppsreningsverket är
utförd hösten 2017. Kapacitetsutredningen visar på relativt god kapacitet som klarar en viss utbyggnad
med mindre ledningsåtgärder.
En tydlig VA-plan behövs om Jukkasjärvi ska utvecklas västerut. Omfattning och ev. behov av utbyggd
kapacitet behöver VA-planeras om utökning av VA-verksamhetsområdet avses.
Förtätning är möjlig norr om väg 875 (Marknadsvägen). Jukkasjärvi har möjligheter att utökas västerut och
eventuellt även söder om denna. Om bebyggelse placeras på södra sidan av vägen ska
översvämningsrisken beaktas. Området väster om Jukkasjärvi, mot Laxforsen, föreslås som
utvecklingsområde för både bostäder och verksamheter, se bild under rubriken
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt.
Normalradon inom större delen av byn, men hög radonrisk i grusområdena. Radonhalten utreds vid ny
bebyggelse. Forn- och kulturminnen tas hänsyn till. Vid förändringar av bebyggelse runt kyrkan ska
hänsyn till material, färg och proportionen tas. Bykaraktären med fristående trähus med sadeltak bör
bibehållas i centrala Jukkasjärvi (bykärnan).
Transporter av farligt gods till Esrange går genom byn, skyddsavstånd/åtgärder beaktas vid ny bebyggelse.
Gång- och cykelväg finns inne i Jukkasjärvi by men saknas mellan Jukkasjärvi och Kiruna, samt mellan
Jukkasjärvi och Sautosbäcken. Trafikverket hörs vid ny bebyggelse gällande utfart och trafikfrågor om det
inte är uppenbart att de inte berörs. Service bör även fortsättningsvis koncentreras till huvudgatan
(Marknadsvägen) ut mot kyrkan. I Jukkasjärvi finns ängsmark centralt i byn. I detta område bör turistisk
verksamhet prioriteras framför ängsmarken.
Utvecklingsområdet i Jukkasjärvi berörs av riksintresse rennäring, naturvård och friluftsliv.
Jukkasjärvi har varit en jordbruksby. En mjölkgård finns kvar i Jukkasjärvi.
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Riskkartor för översvämning visas nedan.

Bild 85 Översvämning centrala Jukkasjärvi

Bild 86 Översvämning västra Jukkasjärvi
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LIS-områden

LIS-område för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Möjlighet att bo i Jukkasjärvi tillgodoser en del
av bostadsbehovet inom centralorten och är en viktig del i Kirunas attraktivitet som bostadsort.
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. Viktigt att lämna släpp ner till stranden
för växt och djurliv samt allmänheten.
Ledningsrätter (6 m breda) finns inom området och får inte bebyggas.

Bild 87 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B55 Kauppinen
Enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov under förutsättning att det är möjligt att anordna VA. Vid
större omfattning eller omgivningspåverkan krävs detaljplan.
Samråd med miljökontoret vid ny bebyggelse. Högt grundvatten på vissa ställen. Järn och mangan i
vattnet. Radon i mark och vatten är inte kartlagd.
Småföretagande samt jordbruk/djurhållning bör kunna fortgå och främjas i byn. Luossajoki omfattas av
strandskydd.

B67 Paksuniemi
Skogsbruket, renskötseln, det rörliga friluftslivet, naturvård och turismen har intressen i området.
Jukkasjärviåsen går genom området.
Ekologiskt känslig blandmyr vid Tahkoniemi. Myren får inte påverkas av dikning eller förorenat vatten.
Högt grundvatten på vissa ställen. Hänsyn till naturvårdsintressen ska tas.
Enstaka bebyggelse med tomtstorlek på minst 2 000 kvm, inte förtätning, kan prövas med bygglov under
förutsättning att det är möjligt att anordna VA. Vid större utbyggnad eller omgivningspåverkan krävs
detaljplan.
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Farligt gods färdas på vägen mot Esrange, skyddsavstånd/åtgärder beaktas vid ny bebyggelse. Radonrisken
är inte utredd och beaktas vid ny bebyggelse. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas
till lång insatstid för räddningstjänsten.
Vid bygglovsprövning/detaljplanesamråd samråds trafikfrågor och nya utfarter med Trafikverket om det
inte är uppenbart att de inte berörs.
Översvämningsområden i Paksuniemi visas nedan.

Bild 89 Översvämning Paksuniemi

LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Möjlighet att bo i Paksuniemi tillgodoser en
del av bostadsbehovet inom centralorten och är en viktig del i Kirunas attraktivitet som bostadsort.
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. Utveckling inom områdena stödjer
Jukkasjärvi som serviceort.
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Bild 90 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B70 Poikkijärvi
Idag består området av fritidshus och permanentboende. Ny bebyggelse föregås av detaljplan.
Grundvattenförekomst finns i området. Området ligger inom primär och sekundär skyddszon för
eventuell framtida vattentäkt i Poikkijärvi. Grundvattenförekomsten i Poikkijärvi beaktas vid all
exploatering i närområdet.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisken är inte utredd.
Skogsbruk och rennäring har intressen i området. Rennäringen har intressen österut. Området omfattas av
riksintresse för friluftsliv samt naturvård. Söder om Poikkijärvi finns Jukkasjärviåsen. Delar av området
ingår i utredning gällande VA som är under framtagande.
Delar av området är utpekat som område med rasrisk, se karta nedan.
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Bild 91 Rasrisk i Laxforsen, lutningar Bedömningsklass 2 finns i tre områden. Se kartbilaga för större bild.

F1 Paksuniemiluspen
Området används till fritidshusbebyggelse, närrekreation och sportfiske. Även turistverksamhet i mindre
skala kan tillåtas.
Rennäringen har intressen i området. Enstaka bebyggelse kan prövas i bygglov men bebyggelse i större
omfattning föregås av detaljplan. Ny bebyggelse med nytt avlopp samråds med miljökontoret.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Inom området finns fornlämningar. Riksantikvarieämbetets fornsök tillämpas vid ny bebyggelse. Del av
området omfattas av Jukkasjärviåsen.
Ändrad användning mellan fritidsbebyggelse och turism kan prövas i bygglov under förutsättning att
verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelsen. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
LIS-områden

LIS-områden för fritidshus, turism och friluftsliv. Utveckling inom området kan bidra till möjligheten att
bo och verka i området. En förtätning av fritidsboende ger goda förutsättningar för bibehållen eller
utvecklad service i Jukkasjärvi som är serviceort.
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Bild 92 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F2 Laxforsen
Ny bebyggelse ska föregås av detaljplan. Befintliga detaljplaner styr byggnadsarean på bebyggelse i
området. Området är ett fritidshusområde. Kring Nordöstra vägen finns områdesbestämmelser.
Området ligger inom primär och sekundär skyddszon för eventuellt framtida vattentäkt i Poikkijärvi.
Viktigt område för närrekreation. Rennäringen har intressen i området, svår passage förbi Laxforsbron.
Turism och djurhållning finns inom området. Skoterled på älven.
Fångstgropar finns inom området, beakta Riksantikvarieämbetets fornsök vid hantering av enskilda
ärenden, arkeologisk undersökning kan krävas.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk är inte utredd.
Risk för ras och skred utretts. I området i norra delen av Nordöstra vägen i Laxforsen konstateras att de
bedömda slänterna är stabila, men det finns branta, korta partier nedanför husen mot älven, i vilka mindre
ras kan inträffa om de utsätts för erosion från sjön. Inget utredningsbehov föreligger, men dessa slänter
bör hållas under observation. Se även bild i bilaga samt under rubriken Miljö, hälsa, risker och översvämning.
Delar av området är utpekat som område med rasrisk, se karta under B70 Poikkijärvi.
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Bild 93 Översvämning västra Laxforsen

F3 Oinakkajärvi-Kallojärvi
Område för fritidshusbebyggelse, skogsbruk och närrekreation. Detaljplaner styr vad som får byggas.
Kommunen äger mark och upplåter tomträtter i enlighet med detaljplan. Ingen ny bebyggelse utöver vad
som anges i detaljplan då området är av betydelse för naturvården, rörligt friluftsliv, rennäringen och
skogsbruket.
Skyddsområde för ytvattentäkt för ytvattentäkten i Oinakkajärvi är framtagen men ännu inte fastställd.
Primär- och sekundär skyddszon finns längs stranden och tas hänsyn till vid ny bebyggelse. Sekundära
skyddszonen omfattar ett stort område uppströms ytvattentäkten.
Vid Vuolosbäcken finns resterna efter ett gammalt kopparsmältverk (Sofieström).
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk är inte utredd.
LIS-områden

LIS-områden för fritidshus, turism och friluftsliv. En förtätning av fritidsboende ger goda förutsättningar
för bibehållen eller utvecklad service i Jukkasjärvi som är serviceort.
Den primära skyddszonen inom kommande vattenskyddsområde kommer troligtvis att sträcka sig 50
meter från högsta vattenlinjen upp på land och inom detta område kommer det att finnas
skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp.
Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda avloppsanläggningar.
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Bild 94 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

EN2 Naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog samt Rautusakara
naturreservat, se Rostu fjällområde
EN2 Rautusakara
Naturreservat inom Esrange områdesbestämmelser. Naturreservatsbestämmelser gäller. Natura 2000område.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap. 6 § ML).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

EN2 Pauranki
Naturreservat inom Esrange områdesbestämmelser. Naturreservatsbestämmelser gäller. Natura 2000område.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap. 6 § ML).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.
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EN2e Föreslagen utökning av naturreservat Rautusakara
Rautusakara naturreservat avsattes (tillsammans med Pessinki, Torneträsk-Soppero FUR) för att bevara de
skyddsvärda fjällnära skogarna. Området planeras utvidgas mot söder. Området är viktigt för det rörliga
friluftslivet för kommunens invånare samt för besöksnäringen. Rennäringen har intressen i området.
Områdesbestämmelser för Esrange generalplan gäller. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga
friluftslivet tillåts. Tillstånd från länsstyrelsen kan komma att krävas. Inga åtgärder som kan påverka det
obrutna fjällets karaktär tillåts. Utökning av naturreservatet pågår.

N2e Pågående bildning av naturreservat Sautusvaara, Ongelmus m fl
Utredning av nytt naturreservat för Sautusvaara pågår. Området ligger direkt nordost om Sautusjärvi som
omfattas av Natura 2000. Området är viktigt för det rörliga friluftslivet för lokalbefolkningen och
besöksnäringen. Rennäringen har intressen i området. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga
friluftslivet tillåts. Tillstånd från länsstyrelsen kan komma att krävas. Sautusvaara ligger delvis i ENS, N2e
och NS20.
Utredning av nya naturreservat för Ongelmus, Vathanvaara-Nälkäjoki, Latnivaara och Sevujoki samt
Pahtavaara pågår. Se bild 82 Skyddad natur och pågående naturreservatsutredning samt områden med
höga naturvärden. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga friluftslivet tillåts. Tillstånd från
länsstyrelsen kan komma att krävas.

EGS Del av Skogslandet-Esrange raketskjutfält som tillhör Jukkasjärvibygden
Områdesbestämmelse Esrange generalplan tillämpas. Esrange behöver utvidga sitt verksamhetsområde
österut varför ingen ytterligare bebyggelse får tillkomma.
Områdena består av stora opåverkade mark- och vattenområden med skogsbruk, rennäring och friluftsliv.
Två områden med pågående reservatsbildning samt flera områden som är skyddsvärda på grund av höga
naturvärden (reservatsklass) finns i området.

ENS Del av Esrange raketskjutfält som tillhör Jukkasjärvibygden
Opåverkade mark- och vattenområden, skogsbruk, rennäring, friluftsliv, naturvård. Området ingår i
Esrange generalplan och bestämmelserna i denna tillämpas.
Områden med friluftsliv både för lokalbefolkning och turister. Även skogsbruk och rennäring finns i
områdena. Öster om Sevujärvi och Koivulaki kan det finnas intressanta områden med naturvärden. Vid
Ounistunturi-Maltosrova finns mycket höga naturvärden, urskog och känslig fauna. Vid Paurankivaara i
sydöstra delen av bygden består delar av berget av gammal barrskog. Leppäkoski med lämningar efter en
tidigare gruvepok är ett populärt besöksmål.
Utredning gällande ett nytt riksintresse för värdefulla ämnen och material pågår i Kiskamavaara, söder om
Esrange. Fyndigheten i området är kobolt. Det pågår flera utredningar för reservatsbildningar i bygden, se
EN2e och N2e.

NS20 Kiruna närrekreationsområde inom Jukkasjärvibygden
Skogsområden med sjöar, bäckar och älvar som används till närrekreation för kirunaborna. Området ska
bibehålla sin nuvarande karaktär. Skogsbruk bedrivs. Endast bebyggelse och anläggningar för det rörliga
friluftslivet och turismen samt skogsbruk och rennäring tillåts.
Särskild hänsyn ska tas till naturvård utmed älvarna, kulturmiljöerna samt det rörliga friluftslivet. Närmast
älven bör ingen ytterligare bebyggelse tillåtas. Några fornlämningar finns inom området.
Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid enskilda ärenden. En gammal poststig går mellan
Svappavaara och Jukkasjärvi. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid
för räddningstjänsten. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande avverkningar och vid ny bebyggelse bör
sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
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ERa7 Sevujokk
Skiljningsgärde inom Talma sameby. Områdes nås via väg med avfart från väg 875 mot Esrange. Enskilda
ärenden hanteras enligt områdesbestämmelserna för Esrange generalplan samt kommande
reservatsföreskrifter.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.
Området berörs av två områden med planerad reservatsbildning.

ERa23 och ERb18 Salmijärvi
Anläggningar ERa23 och renskötarbostäder ERb18 och anläggningar för Talma sameby.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

ET3 Esrange
Område för rymdverksamhet. Rymdforskningsstationen etablerades på 1960-talet. Enskilda ärenden
hanteras enligt gällande områdesbestämmelser. Radonrisk är inte utredd. Kapacitet på avloppsanläggningar
beaktas. Renbetesområde med renflyttning på Vittangiälven.
Området ET3 utökas österut från för att möta behovet av utveckling av Esranges verksamhet.
Förändringen österut innebär att Raketskjutfält zon A (den zon som avlyses vid raketuppskjutningar)
kommer att behöva utökas. Risker på grund av detta hanteras av Esrange.

GS Del av Skogsbruksmark inom Jukkasjärvibygden
Område med areella näringar, skogsbruk samt friluftsliv. Renskötselområden, framförallt
vinterbetesmarker, för flera samebyar. Viktigt ur rekreationssynpunkt och värde för turismen. Runt flera
av byarna finns lämpliga områden för fiskevårdsinsatser. Inom området finns ett antal pågående
reservatsbildningar.
Hänsyn vid bygglov/detaljplan ska tas till strandskydd, väglagen och trafiksäkerhet, radonrisk,
rennäringen, naturvården, det rörliga friluftslivet, skogsbruket, nyckelbiotoper och de värdefulla
naturområden som Skogsstyrelsen inventerat. Inom området finns flera platser med höga naturvärden
med känslig och värdefull, ibland hotad flora och fauna, samt värdefull urskog.
Ändrad användning mellan fritidsbebyggelse och turism kan prövas i bygglov under förutsättning att
verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelsen. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid bygglov/detaljplan gällande fornlämningar.
Enstaka fritidshus kan prövas i bygglov. Detaljplan krävs vid större omfattning. Små turistanläggningar
med ca 10-15 bäddar, uppdelat i flera mindre enheter kan prövas i bygglov. Berörd sameby och
miljökontoret (miljö-, vatten- och avloppsfrågor) hörs vid bygglov/detaljplan. Skogsstyrelsen har uppgift
om kommande avverkningar och vid ny bebyggelse bör sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
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Minsta tomtstorlek är 2 000 kvm. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång
insatstid för räddningstjänsten.
Turistisk verksamhet kan även prövas inom GS-området kring Sautusjärvi.
LIS-områden

Området ligger norr om Jukkasjärvi. LIS-område för fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-området stödjer
befintlig verksamhet och ger förutsättningar för utveckling av verksamheter. Utveckling i området kan
innebära fler besökande och ett stärkt friluftsliv. Utveckling inom området stödjer Jukkasjärvi som
serviceort.

Bild 95 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

X2 Industriverksamhet inom Jukkasjärvibygden
Området vid E10 i korsningen mot Jukkasjärvi ger möjlighet för trafikanknuten verksamhet, parkering för
samåkning, småindustri. Läget gör det även möjligt att täcka behovet av industrimark i Jukkasjärvibygden.
Förutsättningarna för etablering på den tidigare torvtäkten utreds. Vatten och avlopp saknas. Ny
bebyggelse föregås av detaljplan.
Området prövas även för pendlarparkering, uppställningsplats för godstrafik inklusive uppställning av
farligt godstransporter.
Länsstyrelsen ser risker med förslag med nytt industriområde vid E10 korsningen med väg 875 (se
kommentar i Jukkasjärvibygden). Rennäringens riksintresse bör utredas vidare inför kommande detaljplan.
Utvecklingsområde föreslås för industri vid korsningen E10 - Jukkasjärvi i ett område där fåglar samlas
och i Artportalen finns inrapporterat en del skyddsvärda fågelarter. Länsstyrelsen anser att kommunen
behöver utreda och beskriva planförslagets påverkan på naturmiljön.
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SVAPPAVAARA-/VITTANGIBYGDEN

Bild 96 Svappavaara-Vittangibygden inom röd avgränsning

Svappavaara-Vittangibygden omfattar den sydöstra delen av kommunen. Området består, utöver de större
orterna Svappavaara och Vittangi, av byarna och fritidshusområdena Lainio, Vivungi, Nurmasuanto vid
Merasjärvi, Kuoksu, Vittangisuanto, Nurmasuanto vid Masugnsbyn, Merasjärvi, Masugnsbyn, Övre
Parakka, Nedre Parakka, Piilijärvi, Kiviniemi, Lappeasuando, Talvimaa och Rovasuanto. Huvuddelen av
bygden består av skogsbruksmark (GS) som innefattar intressen för skogsbruk, rörligt friluftsliv,
rennäring, viss fritidsbebyggelse, turism. Vinkkakoski naturreservat samt del av Masugnsbyn, Pessinki
FUR samt Torneträsk-Soppero FUR ingår i bygden.
Svappavaara ligger ca 4,5 mil och Vittangi ca 7,5 mil från Kiruna centralort. Mellan Kiruna och
Masugnsbyn längst i sydost är det ca 11 mil och mellan Lainio i nordost och Kiruna är det ca 12 mil. I
bygden bor ca 1 500 personer.
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Befolkningsutveckling i SvappavaaraVittangibygden
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Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Vittangi och Svappavaara är de två serviceorterna i bygden. Här bör offentlig service upprätthållas och
kunna utvecklas. Skolor finns idag i både Svappavaara och Vittangi. Äldreboende finns i Vittangi där även
vårdcentral och folktandvård finns.
Bygden har goda förutsättningar för besöksnäring. Redan nu finns en del turism i området, men det finns
förutsättningar för en utveckling och fler aktörer. I området finns fina fiskemöjligheter i både älvar och
sjöar, fisketurismen är i stort sett outvecklad i dagsläget. Längs Kalixälven, vid Parakka, finns några
fiskecamper som kan komma att utvecklas. I Masugnsbyn, Vivungi och Lainio kan turismutveckling vara
en framtida utvecklingsmöjlighet.
I framtiden kan även tillverkningsindustri i någon form vara aktuellt i bygden. Skogsbruk förekommer, om
även i liten skala, förädling av skogsprodukter kan vara en framtida möjlighet. LKABs gruvverksamhet i
Svappavaara sysselsätter människor från hela området och innebär arbetspendling mellan byarna. Från och
till Svappavaara pendlar också många som har arbete i Kiruna centralort och från Kiruna centralort de
som har arbete vid gruvverksamheten i Svappavaara. I Nunasvaara X4, mellan Svappavaara och Vittangi,
finns en betydande, mycket värdefull, fyndighet av grafit som kan komma att utvinnas. En eventuell
framtida brytning kräver infrastruktur i form av vägar och elektricitet till fyndigheten och innebär också ett
antal arbetstillfällen för bygden.
Markreserver, för att snabbt kunna möta upp nya etableringar, bör finnas i byarna. I både Svappavaara och
Vittangi har man erfarenhet av tidigare tillverkningsindustri.
I samband med ny sträckning av väg 395 söder om Vittangi bör man se över möjlighet att anordna
verksamhetsområden för småindustri i anslutning till vägen.
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Bild 97 Utvecklingsområde för industri Vittangi (streckat område)

Mark- och planberedskap

I bygden har efterfrågan på ny bebyggelse varit begränsad under åren 2015-2016. I de mindre byarna har
enstaka bygglovsansökningar för fritidshus samt ombyggnader och tillbyggnader av hus inkommit. I
Svappavaara och Vittangi har bygglov sökts, både för några enstaka enbostadshus och fritidshus samt för
industribyggnader och nät- och transformatorstationer.
Det långsiktiga behovet av bostäder är planmässigt tillgodosett i Svappavaara och Vittangi. I övriga byar
inom bygden är efterfrågan på bostäder låg.
Hela Svappavaara är detaljplanelagd och det finns god planberedskap för bostäder och kontor. Detta gäller
främst norra delen av byn samt området för den rivna delen av flerbostadshuset Ormen Långe. I
Svappavaara finns förslag på utveckling av både bostäder och industri i den fördjupade översiktsplanen.
Nästan hela Vittangi är detaljplanelagd. Det finns möjlighet att bygga viss småindustri, både i södra och
nordöstra delen av byn i enlighet med detaljplan. Ett tiotal fristående bostäder får byggas i byn och i
utkanten av byn får knappa tio tomter bebyggas med bostäder i enlighet med detaljplan. Även visst
allmänt ändamål och busstrafik får bebyggas i centrala Vittangi. En bit utanför byn får fler fritidshus
byggas. I samband med ny sträckning av väg 395 söder om Vittangi bör man se över möjligheten att
anordna verksamhetsområden för småindustri i anslutning till vägen.
I Rovasuanto är ett tiotal fritidshustomter detaljplanelagda men inte bebyggda. I Nedre Parakka medges
ytterligare några tomter i detaljplan. I övriga mindre byar finns inga detaljplaner. Ett detaljplaneområde för
nya bostäder finns i östra delen av Vittangi.
De flesta obebyggda tomter i detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner.
Kommunen äger mark i Vittangi, Masugnsbyn, Kuoksu och Svappavaara. Grönt streckat område.
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Bild 98 Grönstreckade områden anger kommunalägd mark i Svappavaara

Bild 99 Grönstreckade områden anger kommunalägd mark i Vittangi
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Bild 100 Grönstreckade områden anger kommunalägd mark i Kuoksu

Bild 101 Grönstreckade områden anger kommunalägd mark i Masugnsbyn

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Se även del 1. Befolkningsutvecklingen har sedan 2002 huvudsakligen varit negativ i de flesta byar vilket
har betytt att även servicen har minskat. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) syftar till att kunna
bibehålla och även öka befolkningen och ge bättre förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och
även utveckla nya verksamheter vilket kan ge positiva sysselsättningseffekter. Ingen arbetslöshet råder i
östra kommundelen. Efterfrågan på arbetskraft inom vård och omsorg väntas öka pga den åldrande
befolkningen. Ökad befolkning kan ge viktigt tillskott av arbetskraft inom bland annat serviceyrken.
LIS-områden finns huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse i tätorter och fritidshusområden
med väganslutning för att minska påverkan på växt- och djurliv.
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Bild 102 LIS-områden inom Svappavaara-Vittangibygden.

Bostäder för permanent boende eller fritidsboende samt anläggningar för turism eller friluftsliv ger
förutsättningar för fler arbetstillfällen samt bibehållen eller utökad service i bygden, framför allt i
serviceorterna.
Befintlig bebyggelse har LIS-områden för att täcka behovet av tillbyggnad, komplementbyggnader och
nybyggnad i syfte att ge de boende möjlighet att utveckla sitt boende för att det ska vara attraktivt att bo
kvar i kommunen. Möjligheten att bygga strandnära kan också gynna inflyttningen och därmed
utvecklingen i hela kommunen.
Vid framtagandet av LIS-områdena har hänsyn tagits till riksintressen och andra skyddade områden samt
översvämningsrisker och risker för erosion, ras och skred. Vid utpekande av LIS-områden har hänsyn
tagits till 100-årsflödet i översvämningskarteringarna för Lainioälven och Torneälven (MSB).
Översvämningskartering för övriga älvar saknas.
Stora områden för naturvård finns i älvdalarna och sammanfaller med riksintresse friluftsliv. Inom dessa
områden finns de flesta av kommunens fritidshusområden sedan tidigare. Med hänsyn till riksintresset
naturvård finns långa sträckor längs med älvarna avsatta som naturområden.
Inom delar av dessa finns LIS-områden. LIS-områden i fritidshusområden är kopplade till orter med
service även om avståndet är långt. Forssträckor har huvudsakligen undantagits med hänsyn till
friluftslivet.
LIS-områdena har avvägts mot rennäringens riksintresse, men det finns ställen där de sammanfaller i
anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen får däremot inte blockera eller försvåra användningen av
renflyttleder eller placeras i kärnområden eller så att rastbete omöjliggörs.
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I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Anläggningar som kan stärka det rörliga friluftslivet kan exempelvis vara grillplats, vindskydd, bastu,
brygga och så vidare. LIS-områdena beskrivs under respektive B-, F- och Y-område.
Länsstyrelsen anser att LIS-frågorna behöver utredas och hanteras mer utförligt i den fortsatta
planeringen.

Förutsättningar
Näringsliv och service

I både Svappavaara och Vittangi finns förskola och grundskola samt fritidsgårdar och barnomsorg. I
Svappavaara finns uttalade behov av boende för äldre personer som skulle vilja flytta från sina villor och
hus till ett alternativt boende. I Vittangi finns två vård- och omsorgsboenden samt vårdcentral,
tandvårdsklinik och apotek. I både Svappavaara och Vittangi finns bibliotek, simhall och idrottsplatser. I
Vittangi finns Folkets Hus och viss offentlig förvaltning. Det finns deltidsstationer för räddningstjänsten i
Vittangi och Svappavaara. Vittangi församling har sin utgångspunkt i Vittangi med kyrkan mitt i samhället,
men även kyrkan i Svappavaara och Masugnsbyn hör till församlingen. Det finns kapell i Kuoksu och
bönhus i Parakka och Lainio.
Huvuddelen av bygdens service är belägen i Svappavaara och Vittangi. I både Svappavaara och Vittangi
finns livsmedelsbutik/lanthandel, restaurang, drivmedelsförsäljning, bussgods. I Vittangi finns även fler
butiker.
Svappavaara och Vittangi med omgivande byar har en gemensam lokal arbetsmarknad med industriell
verksamhet. I Svappavaara är gruvan en stor arbetsplats och det sker arbetspendling från Kiruna. På
senare tid har även turismen i Vittangi med omnejd framträtt allt tydligare som en sysselsättningsskapande
näring. Skogsbruk och rennäring är levande areella näringar medan jordbruket har marginell betydelse. I
Vittangi är det en vikande lokal arbetsmarknad med minskande befolkning. Fortfarande pendlar många till
arbetsplatser i Svappavaara men även till Kiruna. Även från Svappavaara sker pendling till Kiruna.
Det finns goda förutsättningar för utveckling av besöksnäring i bygden. Stugby finns i östra delen av
Svappavaara. I Vittangi finns en campingplats och stugby belägen norr om byn vid väg E45. I
Masugnsbyn finns en konferensanläggning med turistiska inslag och platsanpassade aktiviteter.
Naturreservatet i Masugnsbyn är även det ett besöksmål. I Piilijärvi bidrar närheten till väg E10 till turism i
form av stugby. I Lappeasuando, vid gränsen till Gällivare kommun, finns en större turist- och
konferensanläggning. Till den hör även en mindre camp på en ö uppströms Kalixälven. Merasjärvi är säte
för turistverksamhet med bland annat hundslädturer och fiskeveckor. I Parakkaområdet finns två
turismanläggningar, framtidsplaner finns för ny och utvecklad verksamhet på dessa. Den ena av dem
strandnära vid Kalixälven.
Utöver gruvindustrin i Svappavaara finns mindre industri inne i samhället. Även i Vittangi finns mindre
industrier. Några konsult- och tjänsteföretag inom bland annat vatten och avlopp och el finns i byarna.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Riksintresse för friluftsliv finns längs Torneälven och Kalixälven. I Svappavaara finns fritidsgård,
hembygdsgård, idrottsförening, hembygdsförening, PRO-förening, simhall och idrottshall, fotbollsplan,
elljusspår, isbana och badplats sommartid. I Vittangi finns fotbollsplan, elljusspår, Folkets Hus,
idrottsförening, hembygdsförening, byautvecklingsförening, PRO-förening, simhall och idrottshall.
Vandringsleden Postleden startar vid Kyrkogårdsvägen.
Idag finns skoterleder från Pajala kommun till Lainio-Vivungi-Vittangi. I Vittangi delar sig leden och en
sträckning går till Masugnsbyn samt Övre Parakka-Piilijärvi-Svappavaara-Torne älv och den andra leds via
Torne älv direkt från Vittangi till Jukkasjärvi och Laxforsen.
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Kulturmiljö, struktur och arkitektur

Den första bebyggelsen i Svappavaara växte fram kring den sydöstra delen av byn. 1963 tog arkitekten
Ralph Erskine fram en stadsplan norr om den befintliga bebyggelsen, där man möjliggjorde för ett stort
antal bostäder. Erskine menade att planering norr om polcirkeln skulle anpassas efter klimatet samt
kontrasterna mellan årstiderna. Samhället är placerat på en sydsluttning för att ta tillvara solen och den
långa byggnaden Ormen långe, på toppen av samhället, skulle fungera som vindskydd.
De centrala delarna av Svappavaara omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Uttryck för riksintresset
är ”Lämningar efter den äldre gruvbrytningen med en hyttruin, rester av en rostugn, kvarn,
fördämningsvall, vattenränna, husgrunder, slaggvarp och gruvhål. Samhället har en blandad bebyggelse
med bl.a. egnahemsområden och hyreshus med höga arkitektoniska värden samt äldre
jordbruksbebyggelse med mangårdar, ladugårdar och uthus. Väster om samhället ligger gruvanläggningen
från 1964 med kulsinterverket och järnmalmsgruvan”. Den gamla bykärnan i Svappavaara planlades 2003
för att bevara de gamla ängarna med ladorna.
Svappavaaras offentliga byggnader är placerade på två platser. Längs huvudgatan Kirunavägen ligger
matvarubutik, hembygdsgården och bensinmack. I norra delen av samhället ligger skola, kyrka, simhall
och idrottshall, fritidsgård, fotbollsplan, ishockeyplan och elljusspår. Samhället består till stor del av
enbostadshus, men i de centrala delarna finns även flerbostadshus och radhus.
Vittangi består till stor del av enbostadshus. Flerbostadshus och offentlig bebyggelse finns i mitten av byn,
kring korsningen Kirunavägen/Centralvägen. I utkanten av byn finns småindustriområden.
De flesta gårdarna i Kuoksu är byggda kring 1900-talets mitt, även om bebyggelsen är blandad. Den äldre
bebyggelsen innefattar timrade bodar, båthus, härbren, rior, sommarladugård, kvarn, norrbottensgård samt
lador och ligger på norra sidan av älven samt på ön Kuoksunsaari. Bebyggelse finns dock på båda sidor av
älven samt både uppströms och nedströms från väg 891.
I Masugnsbyn är den gamla bruksgården byggnadsminnesförklarad enligt KML 3 kap. Området sydost om
själva byn omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (nr 38). Inom bruksområdet finns idag utöver
den gamla bruksgården även masugnsruin, gruvhål, en kvarn/såg, äldre transportväg, kalkmagasin och
kalkugn enligt Norrbottens kulturmiljöprogram. En del av riksintresset ligger i Kiruna kommun och en del
i Pajala kommun.
Odlingslandskapet i del av Parakka samt Nedre Parakka är typiskt för övre Kalix älvdal. Den äldre
bebyggelsen är placerad med hänsyn till älven samt de naturliga fodermarkerna. Dagens bebyggelse är till
största del från 1940- 1950-talet men det finns även timrade gårdar och uthus som byggdes tidigare. Byn
ligger i huvudsak i sydsluttning på norra sidan av Kalixälven.
Vatten och avlopp, energi

Kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp finns i Svappavaara, Vittangi, Masugnsbyn,
Parakka och Lainio. Avloppsreningsverken uppfyller i huvudsak villkor och tillsynsmyndighetens
försiktighetsmått. Övriga byar inom bygden har enskilda vatten- och avloppslösningar.
Kapaciteten i avloppsreningsverket i Svappavaara är anpassat efter när byn var dubbelt så stor och ny
bebyggelse inom verksamhetsområdet kan anslutas. I princip hela byn, inklusive området med detaljplan i
norr som inte är bebyggt, ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Grundvattentäkt finns i Svappavaara. Nytt vattenskyddsområde ska utarbetas.
Även avloppsreningsverken i Vittangi, Parakka, Masugnsbyn och Lainio har god kapacitet. I Parakka och
Masugnsbyn kan ytterligare ett 20-tal personekvivalenter anslutas, medan antalet anslutna i Vittangi och
Lainio på ett ungefär kan fördubblas. I bland annat Masugnsbyn förekommer stora problem med
inläckage till spillvattennätet och avloppsreningsverket, vilket även kan påverka kapaciteten på verket.
Dricksvattenförsörjningen i Vittangi är ordnad med ytvatten från Torne älv. Mitt i samhället finns en
flisuppvärmd värmecentral som förser de centrala delarna av Vittangi med kommunal fjärrvärme.
Utanför byn finns en återvinningscentral för grovavfall.
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Anmälan eller tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken. Avlopp inom
verksamhetsområde för kommunalt VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till
verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning. Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområde inte
förorenas.
Tidigare har det visats intresse för utveckling av vindkraft inom bygden. Kriteriet 7,2 m/s och 100 meter
över mark innebär att inga förutsättningar för vindkraft finns i bygden. Vid Masugnsbyn, Parakka samt
Luongastunturi finns områden med vind över 7,2 m/sek vid en höjd av 140 meter över mark. I de
områdena pågår en naturreservatsbildning och flera områden med höga naturvärden av naturreservatsklass
har konstaterats. I nordliga delen av bygden finns skyddade områden där vindkraft inte tillåts. Hela bygden
finns också inom riksintresse för försvarets område med särskilt behov av hinderfrihet,
lågflygningsområde. Förutsättningarna för vindkraft och kommunens kriterier beskrivs i del 1.

Bild 103 Områden med vindhastighet över 7,2 m/s och 140m över mark

Bild 104 Områden med vindhastighet över 7,2 m/s och 100m över mark
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Kommunikationer
Väg

Väg 395 mellan Vittangi och Junosuando går rakt genom Masugnsbyn, Merasjärvi och Vittangi. Väg E45
går genom centrala Vittangi. Tidigare har denna sträckning trafikerats av lastbilar mellan gruvan i
Kaunisvaara i Pajala och omlastningsstationen utanför Svappavaara. Om Kaunisvaaragruvan öppnas igen
trafikeras vägen åter av tyngre trafik. Åtgärder för förbättrad vägstandard kan behövas. I Vittangi finns
även nu vissa problem med genomfartstrafiken och långtradarparkeringar. Ett reservat för förbifart i
Vittangi och Masugnsbyn finns angivet i översiktsplanen. Denna finns med i Trafikverkets vägplan som
delvis är påbörjad.

Bild 105 Förslag vid samråd 2013 på förbifart Masugnsbyn, Trafikverket

Bild 106 Förslag vid samråd 2013 på förbifart Vittangi, Trafikverket

Genom Vittangi tätort anlades gång- och cykelbana längs Centralvägen fram till Kirunavägen då
malmtransporterna från Kaunisvaara passerade genom byn.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed vägarna E10 och E45, vilket framför allt berör en del bebyggelse i östra kommundelen.
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Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från vägområdet till E45 respektive väg 395 krävs
tillstånd från länsstyrelsen.
Kollektivtrafik

Kollektiv busstrafik ombesörjs av Länstrafiken och ger Svappavaara-Vittangi och vid vägarna belägna
orter förhållandevis goda förbindelser mot Kiruna, Karesuando, Gällivare, Pajala, Haparanda och Luleå.
Det går även en buss mellan Vittangi-Kuoksu-Lainio.
Järnväg

Industrispår för malmtransporter finns i Svappavaara och Pitkäjärvi väster om Svappavaara. Spåret
ansluter till Malmbanan för vidaretransport söderut mot Gällivare eller norrut mot Narvik.
Riksintressen

Riksintresse för rennäring, kommunikationer (väg E10, E45 och 395), kulturmiljövård, naturvård,
friluftsliv, värdefulla ämnen och material, totalförsvaret (influensområde väderradar), Natura 2000
habitatdirektivet samt yrkesfisket finns i bygden. Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i
bygden. Se mer i miljökonsekvensbeskrivningen.
Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen.

Bild 107 Riksintresse nanturvård, kulturmiljö, friluftsliv MB 3:6
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Bild 108 Riksintressen rennäring och värdefulla ämnen och mineral

Bild 109 Riksintresse Försvaret
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Bild 110 Riksintresse Natura 2000

Övriga intressen

Vittangis ytvattentäkt i Torneälven saknar skyddsområde. Kommande skyddsområde kan innebära
tillståndskrav eller förbud mot infiltration av avloppsvatten inom närområdet till vattnet.
I Kuoksu, Lainio, och Nedre Parakka finns bevarandevärda ängs- och hagmarker. Merasjärvi, Lainio,
Kuoksu och Nedre Parakka ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet Vårt hävdade Norrbotten
(Länsstyrelsen i Norrbottens län). Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet innefattar hela byar.
Jordbruksmark kan ha höga natur- och kulturvärden. En liten del av jordbruksmarken i Lainio berörs av
LIS-områden. En utveckling måste kunna ske i byarna trots att de ingår i bevarandeprogrammet. Det kan
därför bli aktuellt att göra en avvägning mellan utveckling i en ort och bevarandevärdet.
Underlaget till bilderna nedan är hämtade från Statens Jordbruksverks ängs- och betesmarksinventering t o
m 2013. Kartskiktet omfattar fullständigt inventerade marker, marker som går att restaurera och marker
som inte längre är aktuella.
Utöver de utpekade områdena i inventeringen har den gamla bykärnan i Svappavaara planlagts för att
bevara de gamla ängarna med ladorna.
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Bild 111 Ängs- och betesmark i Lainio

Bild 112 Ängs- och betesmark i Kuoksu
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Bild 113 Ängs- och betesmark i Parakka

Bild 114 Ängsmark utanför Merasjärvi
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Fågelskyddsområden finns i Vittangi, Svappavaara, Sarvijärvi (väster om Svappavaara), Kulujärvi (nordost
om Svappavaara), Piilijärvi samt Parakka. Fågelskyddsområdena är skapade för att förbjuda jakt på sjöfågel
och vadare. Skogsbruk och renskötsel bedrivs på stora områden i bygden. Suptallen Aijörova mellan
Svappavaara och Vittangi samt en ormgran längs väg E10 söderut från Svappavaara är naturminnen.
Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000. LIS-områdena beskrivs under respektive område i bygden.
Myrskyddsplaner beaktas vid kommande planering. Ripakaisenvuoma ingår i område med lokalt
naturskydd.
Vid exploatering av nya områden utanför redan i ianspråktagen mark bör förekomst av hotade och sårbara
arter beaktas.
I bygden ingår del av naturreservat för Masugnsbyn, Pessinki och Vittangi-Soppero. Förutom de
naturreservat som redan finns utreds ett flertal nya mindre reservat i Svappavaara-Vittangibygden. Det
finns även områden med höga naturvärden av naturreservatsklass. Se bild nedan.

Bild 115 Skyddad natur och pågående reservatsbildning samt områden med höga naturvärden

Miljö, hälsa, risker och översvämning

I bygden finns översvämningskartering för Torneälven och Lainio älven. Kartor finns under respektive
ort.
Inom Svappavaara-Vittangibygden finns Torneälven och Lainioälven och Kalixälven.
Översvämningskartering finns för Lainioälven och Torneälven. Inom LIS-områdena har 100-årsflödet
beaktas. Då det kan finnas risk för ras och moränskred vid branta älvstränder ska hänsyn tas till detta.
Byggnader bör inte placeras på släntkrön vid större vattendrag. Det är även olämpligt att ändra
vegetationsförhållandena i slänterna. Detta gäller även inom LIS-områden.
I den översiktliga ”Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord” från MSB och SIG, 2016, finns inga identifierade riskområden i befintlig bebyggelse. För
att säkerställa stabiliteten i lutande terräng, brantare än 17 grader vid nybebyggelse är det nödvändigt att
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göra geotekniska undersökningar. Det gäller också områden där erosion förekommit eller där risk för
erosion föreligger. I utredningen bedömdes inte Övre Parakka nödvändig att gå vidare med. Inga
jordrörelser, inga förutsättningar för transport av lösa block noterades och skogskläddmark minskade
riskerna.
Områden med uranrik granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov
beviljas eller i detaljplan. Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas
före slutligt slutbesked. Översiktlig radonkartering är gjord i Svappavaara, Vittangi och Masugnsbyn. I
några enskilda vattentäkter i Masugnsbyn har förhöjda radonhalter konstaterats. Radonavskiljning finns
för vattentäkterna i Lainio.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Vattenförekomsterna i området ligger både inom Torneälven och Kalixälvens vattenområde. Vattendrag
och sjöar med måttlig ekologisk status har någon form av vandringshinder eller så har de använts som
flottled. Suolajärvi norr om Lainio på östra sidan om Lainioälven har förhöjd halt av fosfor som bedömts
vara naturlig. Bäcken Pounujoki norr om Svappavaara har klassats som måttlig ekologisk standard.
Klassningen baseras på data från elfiskeregistret för perioden 2009-2012. 1 elfisketillfälle på 1 lokal.
Sovasjärvi och Paavijärvidammen i Vivungi medför vandringshinder för fisk på grund av
grunddammar/trösklar. Utrivning av hindret eller anordnande av fiskväg är föreslagna inte bindande
åtgärder enligt Vatteninformationssystem VISS.
Grundvattenförekomsten nordöst om Svappavaara har god kemisk och ekologisk status. Alla 74
grundvattenförekomster i kommunen har en god kemisk och kvantitativ status och i dagsläget är ingen i
riskzonen att försämras till år 2021.
Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte.

Övergripande konsekvenser
Se även Hantering av enskilda ärenden/Planeringsöverväganden samt under respektive
områdesbeskrivning.
Miljökonsekvenser

Det strategiska markområdet för grafitförekomsten i Nunasvaara ligger i Talma samebys
verksamhetsområde. Miljökonsekvenserna vid en brytning av grafiten prövas bäst i
miljötillståndsprocessen för brytningsverksamheten. Riksintresse för värdefulla ämnen/mineraler i
Masugnsbyn tillgodoses i planen.
Förbifarterna i Masugnsbyn och Vittangi har miljöbedömts i Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning
för respektive vägplan. I Vittangi föreslås möjlig utveckling av småindustriområde i anslutning till nya
förbifarten mellan vägen och bebyggelsen.
Vattendrag och sjöar med måttlig ekologisk status har någon form av vandringshinder eller så har de
använts som flottled. Suolajärvi norr om Lainio på östra sidan om Lainioälven har förhöjd halt av fosfor
som bedömts vara naturlig. Bäcken Pounujoki norr om Svappavaara har klassats som måttlig ekologisk
standard. Sovasjärvi och Paavijärvidammen i Vivungi medför vandringshinder för fisk på grund av
grunddammar/trösklar.
Sociala och ekonomiska konsekvenser

Bygden har haft en lång trend av avfolkning och en åldrande befolkning. Kompetensförsörjning för
offentlig verksamhet är en utmaning för bygden. Finansieringsmöjligheter för projekt som syftar till att
hålla landskapet öppet och attraktivt ska kommuniceras till byautvecklingsgrupper och föreningar.
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Tomma hus som inte står till bostadsmarknadens förfogande är allt mer vanliga. Det i sin tur innebär att
människor som vill flytta till området måste kunna bygga nytt och det måste finnas mark för detta. Det är
dock svårt med finansieringen för både bostadsbyggande och företagsinvesteringar i dessa glesa områden
eftersom riskkapital saknas och banker inte lånar ut.
Översiktsplanen medger flexibilitet och underlättar för att användningen av ett område kan förändras med
tiden. Detta är viktigt för att snabbt kunna möta upp utvecklingsidéer och framtida etableringar i området.
LIS-områden pekas ut för att möjliggöra landsbygdsutveckling i bygden.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Denna översiktsplan ersätter nedanstående befintliga dispositionsplaner/fördjupade översiktsplaner:


Översiktsplan för Torne älvdal KF 1981-12-14 upphör att gälla i och med att denna
översiktsplan vinner laga kraft. Detta på grund av att dispositionsplanen är gammal. Det
relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i översiktsplanen.



Dispositionsplanen för Vittangi (antagen 1984-09-10, § 244) upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Översiktsplanen är istället uppdaterad efter dagens
förutsättningar jämfört med dispositionsplanen och medger även en mer flexibel användning.

Den fördjupade översiktsplanen för Svappavaara, laga kraft 2015-06-30, gäller och används vid hantering
av enskilda ärenden. Områdesbestämmelser för Leveäniemi gäller. Dispositionsplan för Rovasuanto
(1979) gäller.
I Vittangi, Svappavaara, Parakka och Rovasuanto finns även detaljplaner som styr vad som får byggas.

Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Samråd ska ske med Försvarsmakten vid
plan- och lovärenden, inklusive förhandsbesked för bygglov, i områden som berör riksintressen för
totalförsvarets militära del.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse för rennäringen ska beaktas vid prövning av anläggningar och fritidshus som placeras inom
GS och F-områden. Bebyggelsen får inte blockera eller försvåra användningen av kärnområden,
renflyttleder eller placeras så att rastbete omöjliggörs.
Berörd sameby är remissinstans vid lov- och planärenden.
I anslutning till befintligt detaljplaneområde krävs detaljplan för ny bebyggelse.
Mindre tillbyggnader samt komplementbyggnader prövas i bygglov eller Attefallsanmälan.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk. Områden med uranrik
granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov beviljas eller i detaljplan.
Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas före slutligt slutbesked.
Uranrik granit finns i området mellan Vittangijärvi och Torneälven, inom Parakkaområdet och inom
Masugnsbyområdet.
Om förorenad mark tas i anspråk görs sanering till känslig markanvändning eller mindre känslig
markanvändning, beroende på vad marken ska användas till.
Vid bygglov och detaljplan ska förekomst av fornlämningar eller kulturlämningar undersökas via
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Riksantikvarieämbetets fornsök. Arkeologisk utredning kan bli aktuell.
Hantering av enskilda ärenden inom pågående reservatsbildningar, se Övriga intressen, samråds med
länsstyrelsen.
Bebyggelse vid grunda vikar undviks pga höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig
aktivitet.
I områden med höga naturvärden av naturreservatsklass och inom riksintresse naturvård ska
naturinventering göras vid detaljplaneläggning. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Hänsyn till Skogsstyrelsens biotopskyddsområden och nyckelbiotoper samt skogens kulturmiljövärden ska
tas vid lov- och planärenden.
Våtmarker med höga naturvärden ska inte exploateras.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt.
Service

Vid nyetablering av service ska hänsyn tas till hela bygdens utveckling. Service koncentreras till Vittangi
och Svappavaara. Mindre serviceetableringar i andra byar kan prövas med bygglov.
Bostäder

För B- och F-områden gäller följande: enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Vid större exploatering
eller stor omgivningspåverkan krävs detaljplan. Det finns planberedskap för bostäder/fritidshus i
detaljplaner i Svappavaara, Vittangi, Rovasuanto och Nedre Parakka.
Inom B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistisk
verksamhet och småindustri, service och handel och annan användning som är lämplig i
bebyggelseområden. Ändrad användning kan prövas i bygglov. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Inom F-områden kan ändrad användning mellan fritidshus och turism prövas i bygglov under
förutsättning att verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelse. Om omvandling
av fritidshus till turistanläggning eller ny turistanläggning bedöms påverka befintlig fritidshusbebyggelse
ska fritidshusbebyggelsen prioriteras.
Tomter där man avser anlägga enskilt vatten och avlopp bör vara minst 2000 kvm stora och vara
tillgängliga med farbar väg.
Energieffektiv bebyggelse eftersträvas.
I område med turistisk verksamhet behövs även bostäder.
Turism

Det finns goda förutsättningar för turism i bygden. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med
upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan
bygglovsprövning vara tillräcklig. Större turistverksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan.
Turism kan ingå i B-, F- och GS-områden.
Verksamheter och industri
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Mindre enstaka verksamheter med begränsad omgivningspåverkan kan prövas i bygglov. Vid
nylokalisering av industri ska man först se över om det är en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet
och om omgivningen kommer att påverkas av ljus, buller, lukt, utsläpp, strålning, trafik eller annat.
Verksamheter med omgivningspåverkan föregås av lokaliseringsutredning alternativt detaljplan.
Tillgång till mer mark för industri är nödvändig. Detaljplaner för nuvarande och framtida behov bör
upprättas. I Vittangi finns planberedskap för industri i nordöstra delen av samhället. I samband med
genomförande av förbifart Vittangi utreds förutsättningar för nya industriområden.
I Svappavaara föreslås område för industri i den fördjupade översiktsplanen. Marken inom föreslaget
område ägs av privata markägare. I framtiden kan även tillverkningsindustri i någon form vara aktuellt i
hela området. Skogsbruk förekommer, om även i liten skala, förädling av skogsprodukter kan vara en
framtida möjlighet.
Jordbruksmark

De av Jordbruksverket inventerade ängs- och betesmarkerna ska inte bebyggas.
Merasjärvi, Lainio, Kuoksu och Nedre Parakka ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. Det
är viktigt att eventuellt beviljande av strandskyddsdispenser inom dessa områden bygger på ett bra
beslutsunderlag. Jordbruksmark kan ha höga natur- och kulturvärden. Det kan bli aktuellt att göra en
avvägning mellan utveckling i en ort och bevarandevärdet.
LIS-områden

Vid exploatering inom områdena ska allmänhetens tillgång till stränderna och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten säkras genom att lämna: en fri passage på minst 25 meter närmast vattnet, en
vegetationsridå eller annan avgränsning mot bebyggelsen, vegetationsridåer vid strandkanten samt
bebyggelsefria stråk, släpp ner till stranden.
Inom LIS-områden ska hänsyn tas till risk för översvämning, erosion, ras och skred.
I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den
specifika platsen då förutsättningarna kan variera inom LIS-områdena.
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare pga. påverkan från klimatförändringar.
Kommunikationer

Vid planläggning av nya områden för bebyggelse bör möjligheten att anlägga lättillgängliga gång- och
cykelstråk mellan nya och befintliga bebyggelseområden samt från bebyggelsen och ut till målpunkter för
det rörliga friluftslivet ses över.
Laddstationer för elbilar och cyklar får anordnas generellt i tätorter, längs vägar och parkeringar.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed vägarna E10 och E45, vilket framför allt berör en del bebyggelse i östra kommundelen.
Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från vägområdet till E10 och E45 respektive väg 395
krävs tillstånd från länsstyrelsen.
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B34 Svappavaara
Svappavaara är tillsammans med Vittangi serviceort i bygden. Här bör offentlig service upprätthållas och
kunna utvecklas. Kommunen äger mark i Svappavaara.
Riktlinjerna i den gällande fördjupade översiktsplanen för Svappavaara gäller. Ingen ny bebyggelse utöver
vad som anges i denna plan. Särskild hänsyn tas till kultur- och fornminnen inne i byn samt till
jordbruksmarken. Detaljplan för skydd av jordbruksmarken finns i centrala byn.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (nr 31). Ny bebyggelse i de äldre delarna av byn
anpassas till den lokala byggnadstraditionen vad gäller färg, material och proportioner.
Nytt vattenskyddsområde norr om byn fram till industriområdet kommer att tas fram. Radonutredning
och LKAB:s verksamhet beaktas. Föråldrade detaljplaner kan behöva omarbetas. Riksintresse för
kulturmiljö, värdefulla ämnen och material, Natura 2000 samt kommunikationer finns i byn.
Fågelskyddsområde finns i sex sjöar i byn. Skyddsområdet påverkar inte bebyggelseutveckling. En gammal
poststig går mellan Svappavaara och Jukkasjärvi.

B20 Vittangi
Vittangi och Svappavaara är serviceorter i bygden. Här bör offentlig service upprätthållas och kunna
utvecklas. En stor del av Vittangi omfattas av detaljplaner. Föråldrade detaljplaner som inte är aktuella bör
omarbetas. Inom äldre detaljplaneområden kan det vara motiverat att pröva liten avvikelse innan planerna
har omarbetats. Kommunen äger mark i Vittangi. Vittangi omfattas av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Drygt 2 km norr om samhället finns riksintresse för rennäringen.
Inom området ovan Julkatteenjärvi krävs detaljplan. I övrigt gäller att enstaka ny bebyggelse kan prövas i
bygglov. Större turistisk verksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan. Vid mindre
omfattning (små turistanläggningar med upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten
omgivningspåverkan, kan bygglovsprövning vara tillräcklig.
Det är viktigt att vatten och avlopp kan lösas på ett tillfredsställande sätt. I samhället finns kommunalt
vatten och avlopp. Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp omfattar större delen av
Vittangi, men ett flertal byggnader och fastigheter i utkanterna av byn ligger utanför verksamhetsområdet.
Antalet personekvivalenter (PE) för avloppsreningsverket är större än antalet invånare. För ny bebyggelse,
även utanför verksamhetsområdet, bör det utredas om det finns möjlighet att ansluta till det kommunala
vatten- och avloppsnätet. Samråd med Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) vid ny bebyggelse med
avlopp.
Översvämningsrisken vid älven och sjön Julkatteenjärvi nordöst i samhällets centrum beaktas. Norr om
älven samt söder om byn finns ett antal fornlämningar. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid
hantering av enskilda ärenden. På och kring älven norr om Vittangi samt i och kring sjön Julkatteenjärvi
finns ett fågelskyddsområde. Skyddsområdet påverkar inte bebyggelseutveckling. Radonrisken varierar
mellan lågradonmark vid älven och normalradonmark i övrigt. Militär ammunition har dumpats i en sjö i
Ollasbyn.
Det finns separerad gång- och cykelväg i vägrenen genom Vittangi fram till vårdcentralen. Det finns även
trottoar österut längs väg 395. Trafikingenjörerna/Trafikverket hörs gällande utfarter och trafikfrågor.
Farliga transporter passerar idag skola och daghem samt Ängsgården (äldreboende). I Trafikverkets
vägplan samt i översiktsplanen föreslås en förbifart förbi Vittangi för att minska tung trafik samt farligt
gods genom samhället. Den föreslagna sträckningen går söder om byn och gäller för trafiken som går
mellan t.ex. Kiruna och Pajala. För trafiken norrut till Karesuando leds trafiken genom samhället. För ny
bebyggelse utanför detaljplan ska riskavstånd/riskåtgärder till vägarna E45 och 395 beaktas. Utveckling av
verksamhetsområde för småindustri kring den nya sträckningen av väg 395 utreds i detaljplan.
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Bild 116 Översvämning östra delen av Vittangi

Bild 117 Översvämning centrala Vittangi
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LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Området ovan Puolisjoki är avsedd för
utveckling av verksamhet kopplad till Hembygdsgården eller liknande. Ny bebyggelse inom detta område
och inom LIS-områdena i den östra delen av B20 kan prövas i bygglov. Inom LIS-området ovan
Julkatteenjärvi krävs detaljplan. Inom detta område finns ledningar i marken längs med älven. Tekniska
verken i Kiruna AB hörs vid ärenden inom detta område. LIS-områdena ger förutsättningar för ett
attraktivt boende och för utveckling av befintliga och nya verksamheter och därigenom förutsättningar för
att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i
sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Vittangi och ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat
service. Utvecklingen stödjer Vittangi som serviceort.
Beroende på ärendets karaktär kan miljökontoret behöva samrådas med i bygglov.

Bild 118 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B33 Masugnsbyn
Det finns goda förutsättningar för utveckling av den turistiska verksamheten i byn. Kommunen äger mark
i Masugnsbyn. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten.
Vid bygglovsprövning/detaljplanesamråd hörs Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) gällande VA.
Trafikingenjörerna och miljökontoret kan behöva samrådas med i bygglov beroende på ärendets karaktär.
Byn omfattas av verksamhetsområde för kommunalt VA, men detta gäller inte alla byggnader i byn. För
kommande bebyggelse utreds om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för bebyggelse
utanför verksamhetsområdet. Ett 20-tal tomter kan tillkomma för att nå upp till befintlig kapacitet i
avloppsreningsverket.
Vattentäkt beaktas. Radon i mark och vatten beaktas – främst öster och sydväst om byn. Uranrik granit i
marken gör att det finns risk för förhöjd radonhalt. Uranmineraliseringar finns norr och väster om
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Masugnsbyn. Radon har påträffats i kallkällor utanför byn. Se även Kartläggning av radonrisk från 1989.
Området söder om byn är riksintresse för kulturmiljövården. Inom riksintresseområdet ingår
dolomittäkten, se J4. I östra Masugnsbyn, både på norra och södra sidan av väg 395 finns ett antal
fornlämningar. Riksantikvarieämbetets uppgifter och riksintresset beaktas vid ny bebyggelse och
utveckling av byn. Bland annat finns gammal malmtransportväg, hyttområde och fossil åkermark. Byn
finns utpekad i länsstyrelsens Program för Norrbottens industriarv samt i Norrbottens
kulturmiljöprogram. Bruksgården är byggnadsminne.
Inga nya utfarter till väg 395 bör tillkomma. När gruvan i Kaunisvaara var igång var det aktuellt att leda
om trafiken söder om byn, men detta genomfördes aldrig. I översiktsplanen finns förbifarten med som
alternativ vägsträckning. Om trafiken leds förbi byn kan tunga transporter och transporter med farligt
gods undvikas genom byn. Vid ny bebyggelse beaktas skyddsavstånd/skyddsåtgärder mellan bebyggelse
och vägen. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten.

B41 Parakka
Skogsbruk och renskötsel bedrivs i området. Fisketurism finns i området och bör kunna utvecklas vidare.
Ytterligare några tomter inom detaljplan kan bebyggas med fritidshus (eller bostäder, men detaljplanen
medger begränsad tillåten bruttoarea).
Vid nyetablering utan detaljplan hörs Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) och miljökontoret (miljö,
vatten och avlopp) samt trafikingenjörerna (tillfart) i bygglovsskedet om det inte är uppenbart att de inte
berörs. Kommunalt vatten och avlopp finns i en begränsad del av byn och det finns möjlighet att ansluta
ett 20-tal fler personekvivalenter. Vid ny bebyggelse ska det utredas om det finns möjlighet att ansluta till
kommunalt vatten och avlopp, även för bebyggelse utanför verksamhetsområdet. Ny bebyggelse placeras
på liknande terränglägen som befintlig bebyggelse och i anslutning till denna. Handlingar för
vattenskyddsområde är inskickat till länsstyrelsen för fastställande.
Gamla småskolan är kulturhistoriskt värdefull, inventering gjord 1991. I Nedre Parakka finns
odlingslandskap av högsta bevarandeklass. Bevarade lador finns på holmarna. Inne i byn finns känsliga
åsar ur landskapsbildsperspektiv där särskild hänsyn ska tas. Detta gäller kullar och åsar i öppet landskap.
Vägen från Parakka till Koskenvuoma är redovisad i länsstyrelsens inventering av kulturvägar.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Eventuella föroreningar från tidigare avfallsupplag beaktas vid ny bebyggelse. Radon i mark och vatten är
inte kartlagt. Uranrik granit i marken gör att det finns risk för förhöjd radonhalt.
I norr angränsar området till en pågående naturreservatsbildning. Kalix älv vid Parakka är
fågelskyddsområde. Skyddsområdet påverkar inte bebyggelseutveckling.

Bj57 Kuoksu
Kuoksu by kan vara lämplig för ytterligare bebyggelse men avvägning mellan naturvårds-, jordbruks- och
bebyggelseintressen ska göras. Utveckling av turismen kan ske. Hembygdsgård finns.
Markens beskaffenhet omfattas till största del av lerjordar och silt. Detta kan innebära rasrisk och medföra
särskilda krav på grundläggning. Grundläggning, VA, rasrisk samt tillfartsfrågor ska hanteras i
bygglovsprövning/detaljplan. Lerig mark kan göra det svårt med avloppsanläggningar. Byn omfattas inte
av verksamhetsområde för kommunalt VA. Kommunen äger mark i Kuoksu.
Särskild hänsyn tas till jordbruksmarken i byn då det finns begränsad jordbruksmark. Odlingslandskapet
har högsta bevarandevärde och gårdar och bevarade uthus och lador finns på båda sidor av älven. Kuoksu
ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram med beskrivningen: ”För odlingsmarkerna gäller miljöbalkens
bestämmelser om miljöhänsyn i jordbruket. Byn är klass I objekt i bevarandeprogrammet för
odlingslandskapets natur- och kulturvärden och en del av byn är klass II objekt i inventeringen av
naturliga fodermarker.”
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Statens Jordbruksverk har pekat ut ängs- och betesmark på ön Kuoksunsaari, se Övriga intressen. Det
finns ett antal fornminnen i byn, både på norra och södra sidan av älven. Riksantikvarieämbetets uppgifter
beaktas vid bygglov/detaljplan. Byvägen är redovisad i länsstyrelsens inventering av kulturvägar. Ny
bebyggelse utformas med hänsyn till byggnadstradition vad gäller material, färg och proportioner.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk i mark och vatten är inte utredd. Eventuella föroreningar från skjutbana beaktas.

Bild 119 Översvämning norra Kuoksu

Bild 120 Översvämning södra delen Kuoksu
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LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Kuoksu ligger ca 15 km från Vittangi. LISområdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och för utveckling av befintliga och nya
verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva
effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Vittangi
och ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat service. Utvecklingen stödjer Vittangi som serviceort.

Bild 121 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Bj59 Lainio
Skogsbruk och renskötsel bedrivs i området. Turismen har goda möjligheter att utvecklas.
Turistverksamhet finns i området och bör främjas. Efterfrågan på turism i området kan komma att öka
pga. laxfisket i Lainioälven. Bro över Lainio älv har länge efterfrågats. Idag finns handdriven färja.
Om ny bebyggelse prövas utan detaljplan ska Tekniska Verken i Kiruna och Miljökontoret höras i
bygglovsprövningen för att utreda om ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt VA. Verksamhetsområde
för kommunalt VA är begränsat till delar av byn. Skyddsområde för vattentäkt kommer att upprättas
senare. Frys-/torkbädd som är en behandlingsanläggning för avloppsslam finns i Lainio.
Trafikingenjörerna hörs i bygglovsskedet för trafikfrågor om det inte är uppenbart att de inte berörs. Vid
utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Statens jordbruksverk har pekat ut ängsmark inom byn, se Övriga intressen. På båda sidor av älven finns
det odlingslandskap av högsta bevarandeklass enligt Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet Vårt
hävdade Norrbotten. Bebyggelse bör placeras i utkanten av den sammanhållna jordbruksmarken.
Två fornlämningar är utpekade inom området. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid hantering av
enskilda ärenden. Hänsyn tas till fångstgropsystemet i Vivungi. Återskapande av sjön Neitijärvi har tidigare
varit aktuell.
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Ett avslutat avfallsupplag finns utanför byn. Eventuella föroreningar från detta beaktas vid ny bebyggelse.
Radonrisk i mark och vatten är inte kartlagt. Radonavskiljare finns för vattentäkten i Lainio.

Bild 122 Översvämning Lainio

LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus och turism. Möjligheten att starta upp en verksamhet och även
bosätta sig i byn är viktig för landsbygdsutvecklingen. Det norra LIS-området ger förutsättningar för
utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Det södra LIS-området berör en del av odlingslandskapet.
Bebyggelse bör placeras mot vattnet i utkanten av den sammanhållna jordbruksmarken för att bevara så
stor del av denna som möjligt.
Utveckling inom området stödjer Vittangi som serviceort.
Ledningsrätter (6 m breda) finns inom det södra området och får inte bebyggas.

174

SVAPPAVAARA-/VITTANGIBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

Bild 123 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B63 Merasjärvi
Skogsbruk och rennäring har intressen i området. Bevarandevärd jordbruksmark finns i byn. Vid ny
bebyggelse utan detaljplan utreds tillfart och VA i bygglovsskedet.
Eventuella föroreningar från det nedlagda avfallsupplaget i Merasjärvi beaktas vid kommande utveckling i
området. Hänsyn till tung trafik och farligt gods längs väg 395 beaktas vid planering av ny bebyggelse.
Radon i mark och vatten är inte klarlagt. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till
lång insatstid för räddningstjänsten.

B65 Nurmasuanto, Torne älv
Riksintresse för rennäring, naturvård och friluftsliv täcker hela byn. Skogsbruk och rennäring har intressen
i området.
Norr om älven samt nordväst om markerat område bör ingen ny bebyggelse komma till på grund av
områdets betydelse för naturvården, rörligt friluftsliv, rennäringen och skogsbruket.
Grusåsen är radonriskområde och radon i vatten och mark utreds vid ny bebyggelse. Vid utformning och
placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. VA utreds vid ny
bebyggelse.
Några fornlämningar finns i byn. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid hantering av enskilda
ärenden.
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Bild 124 Översvämning Nurmasuando (Torneälven)

B68 Piilijärvi
Skogsbruk och rennäring har intressen i området. Om turismen i Piilijärvi utökas kan detaljplan komma att
bli nödvändig.
Fågelskyddsområde i och kring sjön Piilijärvi söder om samhället. Skyddsområdet påverkar inte
bebyggelseutveckling. Den kommunala brunnen stängdes på grund av för hög radonhalt. Radon beaktas
vid utveckling i området. Vatten- och avlopp samt trafikfrågor utreds vid ny bebyggelse. Vid utformning
och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.

B77 Vivungi
Renskötselområde och renflyttled finns i byn. En framtida turistutveckling kan vara möjlig.
Vivungijoki är utgångspunkt för kanotresor till Lainioälven. Fornminne och riksintresse i området är ett
större sammanhängande fångstgropsystem. Området får inte bebyggas eller påverkas av andra störande
ingrepp. Vid utgrävningen under de senaste åren vid inne i byn har man hittat slagg som är restprodukter
från järnframställning, samt två konstruktioner av järnframställningsugnar. Riksintresseområde och
uppgifter från Riksantikvarieämbetet ska tas hänsyn till vid hantering av enskilda ärenden.
Radonrisk i mark och vatten är inte utrett och ska beaktas. Vatten- och avlopp, miljö- samt trafikfrågor
utreds vid ny bebyggelse. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten.

EGS Del av Skogslandet-Esrange raketskjutfält som tillhör SvappavaaraVittangibygden
Bestämmelser i Esrange generalplan (områdesbestämmelse) tillämpas. Esrange behöver utvidga sitt
verksamhetsområde österut varför ingen ytterligare bebyggelse får tillkomma.
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Områdena består av stora opåverkade mark- och vattenområden med skogsbruk, rennäring och friluftsliv.
Höga naturvärden längs en ca 300 m bred zon utmed Vittangi och Lainio älvar. OunistunturiMaltosrovaområdet har höga naturvärden, urskog och känslig fauna.

ENS Del av Esrange raketskjutfält som tillhör Svappavaara-Vittangibygden
En mindre del av ENS-området finns i Svappavaara-Vittangibygden. Opåverkade mark- och
vattenområden, skogsbruk, rennäring, friluftsliv, naturvård. Delar av området ingår i Esrange generalplan
och bestämmelserna i denna tillämpas. All förändring strider mot områdesplanen. En
miljökonsekvensbeskrivning ska föregå eventuella förändringar. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Områden med friluftsliv för lokalbefolkningen och besöksnäringen. Även skogsbruk och rennäring finns i
områdena. Vid Ounistunturi-Maltosrova finns mycket höga naturvärden, urskog och känslig fauna.

F16 Kalix älv/Svappavaara, F17 Parakka fritidshusområde
Fritidshusområden med goda möjligheter till fiske och fisketurism genom sitt läge vid Kalixälven.
Skogsbruk och rennäringen har intressen i området. I Parakka fritidshusområde finns ett antal
fornlämningar. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid hantering av enskilda ärenden. Inom
områdena finns inslag av våtmarker som inte bör bebyggas. Vid utformning och placering av byggnader
ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.
LIS-områden
F16 Kalix älv/Svappavaara

LIS-områden för fritidshus, turism och friluftsliv. Området ligger ca 15 km från Svappavaara. LISområdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och därigenom förutsättningar för att kunna behålla
arbetskraft och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat
elevunderlag till skolan i Svappavaara och ökad tillgång till arbetskraft. Utveckling inom området stödjer
Svappavaara som serviceort.

Bild 125 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.
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F17 Parakka fritidshusområde

LIS-områden för fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-områdena ger förutsättningar för ett attraktivt
boende och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetskraft och även ge positiva effekter på
inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Vittangi och ökad
tillgång till arbetskraft. Utveckling inom området stödjer Vittangi som serviceort.

Bild 126 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F18 Nurmasuanto, Kalix älv
Fritidshusområde med goda möjligheter till fiske och fisketurism genom sitt läge vid Kalixälven.
Skogsbruk och rennäringen har intressen i området. Enstaka bebyggelse inklusive turistisk verksamhet kan
prövas i bygglov men större omfattning än detta föregås av detaljplan. I området finns ett antal
fornlämningar. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid hantering av enskilda ärenden. Vid
utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk
är inte utredd.
I södra delen av området finns en naturskogsartad barrskog med naturvårdsavtal. I den norra delen finns
höga naturvärden av naturreservatsklass. Se karta under Övriga intressen. Vid detaljplaneläggning ska
naturinventering göras. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
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LIS-områden

LIS-område för fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-området ger förutsättningar för vidare utveckling av
den turistiska verksamhet som bedrivs i Masugnsbyn vilket ger positiva sysselsättningseffekter. Utveckling
inom området stödjer Vittangi som serviceort och även Pajala kommun.

Bild 127 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F19 Talvimaa
Område med fritidshusbebyggelse. Något nedströms från Talvimaa samt i Talvimasuanto är floran mycket
rik med ovanliga växter samt med fin ängsartad granskog. Området är ett rekreationsområde med goda
möjligheter till jakt och fiske samt turistverksamhet. Enstaka bebyggelse inom befintliga
bebyggelsegrupper kan prövas med bygglov, men vid större etablering kräv detaljplan. I detaljplan utreds
påverkan på floran. Rennäringens riksintressen i området beaktas tillsammans med övriga riksintressen.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk är inte utredd.
Den del av F19 Talvimaa som ligger på norra sidan av älven ska inte bebyggas. Området kommer att ingå i
framtida Ongelmus naturreservat.

F20 Rovasuanto
Ytterligare fritidshus ryms inom befintliga detaljplaner där strandskyddet är upphävt. Rennäringens
riksintressen i området beaktas tillsammans med övriga riksintressen. Området är ett viktigt
rekreationsområde med goda möjligheter till jakt och fiske samt turistverksamhet.
I den nordöstra delen finns en våtmark med vissa naturvärden enligt våtmarksinventeringen (VMI). Några
fornlämningar finns inom området. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid hantering av enskilda
ärenden. Räddningstjänsten har insatsstyrka på deltid i Vittangi. Radonrisk är inte utredd.
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Bild 128 Översvämning Rovasuanto

F21 Vittangisuanto
Detaljplanelagt område för fritidshus där det finns kring tio tomter som inte är bebyggda. Om efterfrågan
finns kan området utökas med fler tomter. Renbetesområde för Saarivuoma och Gabna samebyar i
området. Riksintresse för rennäring, naturvård och det rörliga friluftslivet. Radonrisk är inte utredd.
Räddningstjänsten har insatsstyrka på deltid i Vittangi.

Ra23 Pirttivaara, Ra25 Pahtavaara
Renvaktarstugor och beteshagar för Vittangi sameby.
Att samla renvaktarstugor till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för både rennäringen
och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med anpassningen till
landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden.
Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader
ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

Ra24 Makkaravaara
Renvaktarstugor, beteshagar och gärde för Vittangi sameby.
Att samla renvaktarstugor till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för både rennäringen
och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med anpassningen till
landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden.
Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader
ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.
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GS Skogsbruksmark
Område med areella näringar, skogsbruk samt friluftsliv. Renskötselområden, framförallt
vinterbetesmarker, för flera samebyar. Viktigt ur rekreationssynpunkt och värde för besöksnäringen. Runt
flera av byarna finns lämpliga områden för fiskevårdsinsatser. Inom området finns ett antal pågående
reservatsbildningar.
Hänsyn vid bygglov/detaljplan ska tas till rennäringen, strandskydd, väglagen och trafiksäkerhet,
radonrisk, naturvården, det rörliga friluftslivet, skogsbruket, nyckelbiotoper och de värdefulla
naturområden som Skogsstyrelsen inventerat. Inom området finns flera platser med höga naturvärden
med känslig och värdefull, ibland hotad flora och fauna, samt värdefull urskog. Stora myrområden norr
och söder om Vivungi men också skogsområden, bl.a. söder om Luongastunturi vid Svappavaara, är av
stor betydelse för fågellivet. I Kannastieva och på Raikatisvaara finns kallkällor av betydelse för bl.a. tranor
och tjäder och skogen runt dessa bör sparas. Luongastunturi har fin urskog. På Penikkavaara samt vid
Viikusjärvi-Pyhävaara bör inget skogsbruk bedrivas med hänsyn till känslig fauna. Merasvaara urskog bör
sparas. Intressanta flora på Vathaanvaara. Sarvijärvi väster om Svappavaara är fågelskyddsområde.
Skyddsområdet påverkar inte bebyggelseutveckling.
Inom området finns områden med höga naturvärden med naturreservatsklass. Se karta under Övriga
intressen. Vid detaljplaneläggning ska naturinventering göras och vid lovärenden bör de naturvärden som
inventerats av länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Det finns ett stort antal fornlämningar inom området, bl.a. mellan Masugnsbyn och Parakka, sydväst om
Parakka samt söder om Merasjärvi. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid bygglov/detaljplan.
Enstaka fritidshus kan prövas i bygglov. Detaljplan krävs vid större omfattning. Små turistanläggningar
(upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan prövas i
bygglov. Berörd sameby och miljökontoret (miljö-, vatten- och avloppsfrågor) hörs vid
bygglov/detaljplan. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande avverkningar och vid ny bebyggelse bör
sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
Ändrad användning mellan fritidsbebyggelse och turism kan prövas i bygglov under förutsättning att
verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelsen. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Suolajärvi norr om Lainio har förhöjd halt av fosfor som bedöms vara naturlig. Puonujoki norr om
Svappavaara har måttlig ekologisk status. Sovasjärvi samt Paajärvidammen i Vivungi medför
vandringshinder för fisk.
Väster om Svappavaara samt i Kannastieva norr om Vittangi finns pågående grustäkter med tillstånd. I
Marjarovanvuoma norr om Pilijärvi finns pågående torvtäkt.
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LIS-områden

LIS-områden för fritidshus och friluftsliv. Området ligger ca 14 kilometer från Svappavaara. LISområdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och därigenom förutsättningar för att kunna behålla
arbetskraft och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat
elevunderlag till skolan i Svappavaara och ökad tillgång till arbetskraft. Utveckling inom området stödjer
Svappavaara som serviceort.

Bild 129 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.
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LIS-område för turism och friluftsliv vid Yli Nurmajärvi ca 6 km väster om Masugnsbyn. LIS-området ger
förutsättningar för utveckling av befintlig och ny verksamhet vilket ger positiva sysselsättningseffekter.
Utveckling inom området stödjer Vittangi som serviceort.

Bild 130 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Området ingår i ett större område som har klassats som naturreservatsklass och naturvärdesinventering
behöver göras innan det pekas ut som LIS-område.

J2 Leveäniemi gruvområde
Pågående gruvverksamhet i Gruvberget och Leveäniemi. Området omfattas av riksintresse för värdefulla
ämnen och material. Fördjupad översiktsplan för Svappavaara (2015-06-30) samt områdesbestämmelse för
Leveäniemi gäller för hantering av enskilda ärenden. En skyddszon på en kilometer runt dagbrottet
tillämpas inom vilken bebyggelse inte tillåts.
Det finns riksintressanta gruvlämningar från 1600-talet och framåt i tiden. Riksantikvarieämbetets
uppgifter beaktas vid enskilda ärenden. Området är utpekat i länsstyrelsens program för Norrbottens
industriarv.
Alla större förändringar av gruvverksamheten kräver MKB och tillståndsplikt eller anmälan enligt
miljöbalken. Damning, sprängämnestransporter och påverkan på yt- och grundvatten är riskfaktorer.
Rennäringen har intressen i södra delen av området.

J4 Dolomit och grafit i Masugnsbyn
Dolomit bryts i Masugnsbyn. Dolomiten används i pelletsframställningen vid LKAB. Fyndigheten är av
riksintresse. Området för riksintresset har utvidgats söderut.
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N2 Pessinki naturreservat beskrivs i Pessinkibygden
N2 Del av naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog inom SvappavaaraVittangibygden
De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att skydda de
fjällnära skogarna från avverkning. Natura 2000-område.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både kommuninvånarna och turister.
Rennäringen har intressen i området.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Torneträsk-Soppero FUR. Inga
åtgärder som kan påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen och
det rörliga friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk.
Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk. De gamla skogarna har särskilt stora
värden. Området är upplåtet för jakt och fiske.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap 6 § MB).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2 Naturreservatet Masugnsbyn
Område i både Kiruna och Pajala kommunen söder om Masugnsbyn. Besöksmål med höga
naturskogsvärden och opåverkad karaktär. Naturreservatets föreskrifter tillämpas. Området skyddas bl.a.
från skogsbruk och exploateringar. Natura 2000-område.
Reservatet omfattar två områden. Den västra direkt i anslutning till byn och den östra längs väg 395 över
kommungränsen.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot reservatsföreskrifterna (3 kap 6 § MB).
Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB för verksamheter som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2 Naturreservatet Vinkkakoski och Miesvaara
Vinkkakoski är ett litet naturreservat som utgör en mindre del av ett större sammanhängande område med
mycket höga naturvärden. Området sluttar svagt ner mot älven. I den södra delen av området finns en
trädbeväxt liten holme i älven som har förbindelse med intilliggande landområde.
Miesvaara ligger ca 7,5 km norr om byn Vettasjärvi, på södra sidan om Kalixälven. En mindre del av
reservatet ligger i Kiruna kommun. rån toppen har du förutom utsikten över naturreservatet Vettasrova i
sydväst även möjlighet att se Parakkakurkkio forsen i Kalixälven i nordöst.

N2e Föreslagen utökning av Torneträsk-Soppero naturreservat, pågående
reservatsbildningar
Ripakaisenvuoma, som ligger ca 1 mil väster om Vivungi, är ett skyddsvärt myrområde med mycket högt
naturvärde (klass I) och ingår i Myrskyddsplanen. För mer information se Naturvårdsverkets
Myrskyddsplan 2007. Del av området ingår i Natura 2000. Området finns inte med i föreslagna
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naturreservatsbildningar men det höga naturvärdena innebär att området kvarstår som utredningsområde
för föreslagen utökning av Torneträsk-Soppero naturreservat i översiktsplanen.
Inom bygden finns ett flertal områden med höga naturvärden som varit eller är föremål för
reservatsbildning (N2e). Dessa är Temminkivaara-Lainio by, Markkatieva, Vuosuvaara,
Vastakielisenvuoma, Matalavaara, Matala Kuusivaara, Laurivaara, Vinkkakoski, Ongelmus. Se Bild 115
Skyddad natur och pågående reservatsbildning samt områden med höga naturvärden.
Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga friluftslivet tillåts inom dessa områden. Tillstånd från
länsstyrelsen kan komma att krävas.

NS10 Kalix älv
Området omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Endast bebyggelse och anläggningar för
skogsbruket, rennäringen, det rörliga friluftslivet och turismen tillåts. Små turistanläggningar med ca 10-15
bäddar, uppdelat i flera mindre enheter kan prövas i bygglov. Turistverksamhet bör kunna vidareutvecklas
under förutsättning att älvarnas karaktär bibehålls oförändrade. Ekologiskt anpassad turism för en social
och ekonomisk uthållig utveckling tillgodoses med hänsyn till rennäringen.
Fritidshus hänvisas till andra områden (T.ex. F-områden i närheten av älven). Avvägning mellan
rennäringen, naturvården och det rörliga friluftslivet ska göras. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande
avverkningar och vid ny bebyggelse för turistisk verksamhet bör sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
Mellan Piilijärvi och Kalixälven finns myrar som är viktiga för fågellivet.
Inom området ingår naturreservatet Vinkkakoski. Naturreservatsföreskrifterna tillämpas.
Vid Parakkakurkkio finns ett område med höga naturvärden med naturreservatsklass. Se karta under
Övriga intressen. Vid detaljplaneläggning ska naturinventering göras och vid lovärenden bör de naturvärden
som inventerats av länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
LIS-områden

LIS-område för turism och friluftsliv ca 5 km (fågelvägen) öster om Nedre Parakka på södra sidan av
älven. LIS-området ger förutsättningar för utveckling av befintlig och ny verksamhet vilket ger positiva
sysselsättningseffekter. Utveckling inom området stödjer Vittangi som serviceort.
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Bild 131 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

NS11 Torne älvdal-Vittangi älvdal
Området omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Endast bebyggelse och anläggningar för
skogsbruket, rennäringen, det rörliga friluftslivet och turismen tillåts. Turistverksamhet bör kunna
vidareutvecklas under förutsättning att älvarnas karaktär bibehålls oförändrade. Ekologiskt anpassad
turism för en social och ekonomisk uthållig utveckling tillgodoses med hänsyn till rennäringen.
Fritidshus hänvisas till andra områden (T.ex. F-områden i närheten av älven). Avvägning mellan
rennäringen, naturvården och det rörliga friluftslivet ska göras. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande
avverkningar och vid ny bebyggelse bör sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
Vid Luspansaari efter Torneälven söder om Paksuniemi finns skyddsvärd gammal granskog, vid Talvimaa
samt i Luongasjokis delta finns rik och ovanlig flora, i övrigt hårt brukat område. Älven är flyttled för
Gabna och Talma samebyar och kanotled sommartid. Vid Valkkikurkkio i Vittangiälven finns en
intressant floralokal. Fornlämningar finns inom området. Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid
enskilda ärenden.

NS12 Lainio älv
Området omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfisket. Endast bebyggelse och
anläggningar för skogsbruket, rennäringen, det rörliga friluftslivet och turismen tillåts. Turistverksamhet
bör kunna vidareutvecklas under förutsättning att älvens karaktär bibehålls oförändrad. Ekologiskt
anpassad turism för en social och ekonomisk uthållig utveckling tillgodoses med hänsyn till rennäringen.
Fritidshus hänvisas till andra områden (T.ex. F-områden i närheten av älven). Avvägning mellan
rennäringen, naturvården och det rörliga friluftslivet ska göras. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande
avverkningar och vid ny bebyggelse bör sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
Särskild hänsyn tas till fångstgroparna i Vivungi. Vid gränsen mot Pajala finns en kanjon med riks
växtsamhälle och känslig och hotad fauna.
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NS20 Del av Kiruna närrekreationsområde inom Svappavaara-Vittangibygden
Skogsområden med sjöar, bäckar och älvar som används till närrekreation för kirunaborna. Området ska
bibehålla sin nuvarande karaktär. Skogsbruk bedrivs. Endast bebyggelse och anläggningar för det rörliga
friluftslivet och turismen samt skogsbruk och rennäring tillåts.
Särskild hänsyn ska tas till naturvård utmed älvarna och kulturmiljöerna (eventuell offerplats och
begravningsplats) runt Siikakielinen (mellan Mertainen och Torneälven) samt det rörliga friluftslivet.
Närmast älven bör ingen ytterligare bebyggelse tillåtas. Några fornlämningar finns inom området.
Riksantikvarieämbetets uppgifter beaktas vid enskilda ärenden. En gammal poststig går mellan
Svappavaara och Jukkasjärvi. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid
för räddningstjänsten.
Inom området har ett kompensationsområde för gruvverksamhetens intrång i naturområde med höga
naturvärden avsatts. Se bild nedan.

Bild 132 Kompensationsområde Mertainen (https://www.naturvardsverket.se/upload/kalendarium/2016/ekologisk-kompensation/ekologiskkompensation-i-orord-natur.pdf)

J3 Mertainen
Gruvområde där brytning inte pågår i dagsläget. Riksintresse för värdefulla ämnen och material för järn är
fastställt. Detaljplan gäller vid hantering av enskilda ärenden.
Intressant natur i närheten. Allmänna intressen i området utöver gruvnäringen är skogsbruk, rennäring,
och friluftsliv. På gränsen till området finns fornlämningar. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid
enskilda ärenden. En mindre del av kompensationsområde för intrång i område med höga naturvärden
ligger inom J3. Övriga delen ligger inom NS20-område. Se bild under NS20.
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X4 Nunasvaara
Mineralfyndighet och område intressant för brytning av grafit. Rennäringen har intressen delvis i, men
främst kring området. Allmänna intressen är skogsbruk, friluftsliv samt mark som innehåller värdefulla
mineraler. Fritidshus finns i Rovasuanto söder om Nunasvaara.
Inga åtgärder som försvårar för mineralbrytning får ske inom området. Några hinder för skogsbruket
utanför reservaten och för rennäringen finns inte. Om väg dras till någon fyndighet måste samråd ske med
länsstyrelsen enligt miljöbalken. Om vägen dras genom skogsmark ska samråd ske med Skogsstyrelsen.

Y7 Lappeasuanto
Turistanläggning mot gränsen till Gällivare kommun. Hotell, camping, restaurang och
konferensanläggning finns. Renbetesområde för Laevas sameby med flyttled på älven.
Inget kommunalt vatten och avlopp finns. Översvämningsrisken beaktas. Radonrisk är inte utredd. Vid
utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
I området får inga åtgärder som försvårar områdets utveckling för turism göras. Dock med hänsyn till
riksintressena i området (friluftsliv, naturvård, rennäringen). Miljökontoret hörs vid bygglovsprövning för
ny bebyggelse med enskild avloppsanläggning. Utfarter och trafikfrågor hanteras i bygglovsprövningen.
Några fornlämningar finns i norra delen av området. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid enskilda
ärenden.
LIS-områden

LIS-område för turism och friluftsliv. Det är potentiellt hög eroderbarhet inom området vilket ska beaktas.
Myrmarken inom området ska inte bebyggas. LIS-området ger förutsättningar för utveckling av befintlig
och ny verksamhet vilket ger positiva sysselsättningseffekter. Utveckling inom området stödjer
Svappavaara som serviceort men även Gällivare kommun.

Bild 133 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.
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SOPPEROBYGDEN

Bild 134 Sopperobygden inom röd avgränsning

Sopperobygden omfattas av del av den östra kommundelen. Området består av byarna Övre och Nedre
Soppero, Lannavaara, Silkkimuotka och Tuolpukka. En stor del av bygden består av skogsbruksmark (GS)
som innefattar intressen för skogsbruk, rörligt friluftsliv, rennäring, viss fritidsbebyggelse, turism. Del av
Torneträsk-Soppero fjällurskogsreservat ingår även i bygden liksom norra delen av Lainio älv.
Bygden ligger nordost om Kiruna centralort, öster om Rostu fjällområde. Avståndet mellan Kiruna
centralort och Nedre Soppero som ligger centralt i bygden är ca 12 mil. Övre och Nedre Soppero samt
Silkkimuotka är lokaliserade kring väg E45. Viikusjärvi ligger vid gränsen mot Pessinki naturreservat men
inom obrutet fjäll.
Antalet permanentboende i bygden har minskat.
Merparten av bebyggelsen i bygden består av permanentbostäder och fritidshus, men det finns även
service och turism i de större byarna. I Lannavaara finns även ett nunnekloster.
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Befolkningsutveckling Sopperobygden
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Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Bygden har goda förutsättningar för fortsatt utveckling av turismen. Utvecklingen av turistverksamhet
pågår i Lannavaara. Behovet av mark för bostäder bör följas upp.
I området finns fina fiskemöjligheter, främst i Lainioälven. Fisketurismen kan komma att öka.
Inom en del av området (GS) bedrivs skogsbruk och förädling av skogsprodukter kan vara en framtida
möjlighet.
I Huornaisenvuoma finns ett område med mineralfyndigheter. Zink, bly, koppar och karbonat har
påträffats. En eventuell framtida brytning kräver infrastruktur i form av vägar och elektricitet till
fyndigheten och innebär också ett antal arbetstillfällen för bygden.
Efterfrågan på helikopterplats i Lannavaara bör utredas vidare.
Det finns planer på utbildning inom hydrokopter.
Mark- och planberedskap

Efterfrågan på ny bebyggelse är begränsad, men är störst i Lannavaara och Övre Soppero. Tre
bygglovsansökningar för fritidshus har inkommit under året 2015-2016 i Övre Soppero och i Lannavaara
har en ansökan om nybyggnad av fritidshus inkommit. I övrigt har ansökningar om nätstationer, ändrad
användning, tillbyggnad och garage inkommit inom bygden (2015-2016).
Det finns mycket begränsat med detaljplaner i bygden. Del av området ingår i områdesbestämmelse för
Esrange. Sopperogården i Övre Soppero är detaljplanelagd och har en mindre byggrätt kvar.
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I Övre Soppero finns kommunal mark, se bild nedan.

Bild 135 Ljuslila färg anger kommunalägd mark i Övre Soppero.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Se även del 1. Befolkningsutvecklingen har sedan 2002 huvudsakligen varit negativ i de flesta byar vilket
har betytt att även servicen har minskat. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) syftar till att kunna
bibehålla och även öka befolkningen och ge bättre förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och
även utveckla nya verksamheter vilket kan ge positiva sysselsättningseffekter. Ingen arbetslöshet råder i
östra kommundelen. Efterfrågan på arbetskraft inom vård och omsorg väntas öka pga den åldrande
befolkningen. Ökad befolkning kan ge viktigt tillskott av arbetskraft inom bland annat serviceyrken.
LIS-områden finns huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse i tätorter och fritidshusområden
med väganslutning för att minska påverkan på växt- och djurliv.
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Bild 136 LIS-områden inom Sopperobygden.

Bostäder för permanent boende eller fritidsboende samt anläggningar för turism eller friluftsliv ger
förutsättningar för fler arbetstillfällen samt bibehållen eller utökad service i bygden, framför allt i
serviceorterna.
Befintlig bebyggelse har LIS-områden för att täcka behovet av tillbyggnad, komplementbyggnader och
nybyggnad i syfte att ge de boende möjlighet att utveckla sitt boende för att det ska vara attraktivt att bo
kvar i kommunen. Möjligheten att bygga strandnära kan också gynna inflyttningen och därmed
utvecklingen i hela kommunen.
Vid framtagandet av LIS-områdena har hänsyn tagits till riksintressen och andra skyddade områden samt
översvämningsrisker och risker för erosion, ras och skred. Vid utpekande av LIS-områden har hänsyn
tagits till 100-årsflödet i översvämningskarteringarna för Lainioälven (MSB).
Stora områden för naturvård finns i älvdalarna och sammanfaller med riksintresse friluftsliv. Med hänsyn
till riksintresset naturvård finns långa sträckor längs med älvarna avsatta som naturområden.
Forssträckor har huvudsakligen undantagits med hänsyn till friluftslivet.
LIS-områdena har avvägts mot rennäringens riksintresse, men det finns ställen där de sammanfaller i
anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen får däremot inte blockera eller försvåra användningen av
renflyttleder eller placeras i kärnområden eller så att rastbete omöjliggörs.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
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VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Anläggningar som kan stärka friluftslivet kan exempelvis vara grillplats, vindskydd, bastu, brygga och så
vidare. LIS-områdena beskrivs under respektive B-område.
Länsstyrelsen anser att LIS-frågorna behöver utredas och hanteras mer utförligt i den fortsatta
planeringen.

Förutsättningar
Näringsliv och service

Grundskola F-6 finns i Övre Soppero. I Lannavaara och Övre Soppero finns apoteksombud. Mer
offentlig service finns närmast i Vittangi och Karesuando.
I Övre Soppero och Nedre Soppero finns ett kapell i vardera byn. I Övre Soppero finns en frikyrka med
matservering och uthyrningsverksamhet. I Lannavaara finns en kyrka, byarnas gemensamma kyrkogård
finns mellan byarna Lannavaara och Nedre Soppero.
Majoriteten av den kommersiella servicen i bygden finns i Lannavaara och Övre Soppero. I Lannavaara
finns det närbutik och restaurang. I Övre Soppero finns drivmedelsförsäljning, livs, bussgods, restaurang
och vandrarhem. Lanthandel finns även i Nedre Soppero.
Lannavaara var tidigare säte för bl.a. gemologiutbildning kopplat till Luleå Tekniska Universitet och
Hantverkslärling i Leksand. Idag finns utbildning till ädelstensslipare via Hantverkslärling i Leksand.
Ädelstensmuseum och affär med produkter inom ädelsten och ädelmetaller bedrivs i byn.
Byarna Viikusjärvi och Tuolpukka är bostadsorter för Vittangi skogssameby. I Viikusjärvi förekommer det
utöver renskötsel även hantverk och fiske. I Nedre Soppero finns samiskt hantverk och renskötsel och i
Övre Soppero finns ett företag med anläggningsmaskiner, ett byggföretag, hantverksföretag och turistisk
verksamhet.
Det finns goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen i bygden. Lannavaara har vuxit som
turistort. Här finns utöver turism, kopplat till ädelsten och ädelmetaller, även lodger, vandrarhem,
restaurang, fiske och djurhållning samt hundspannskörning. Turistisk verksamhet förekommer även i
Övre Soppero.
Mellan Lannavaara och Lainio via Viikusjärvi går vandringsleden Pilgrimsleden eller Laestadiusleden som
även är möjlig att cykla under barmarksperioden.
Fisketurism kopplat till Lainioälven har stor potential, främst i och med vildlaxens återhämtning som
innebär att ett stort antal laxar vandrar upp i älven varje år. Även fiske i sjöar och mindre vattendrag i
området har en stor outvecklad potential.
Bygden har mycket begränsat med industri.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Omgivningen kring byarna består till stor del av skogsmark, mindre sjöar och Lainioälven. Lainioälven
omfattas av riksintresse för friluftsliv. Fiske är stort i bygden, främst i Lainioälven. Längs vägen till Järämä
finns en bro över Lainio älv, i Jårkastaka. Området vid denna bro är mycket populärt för laxfiske och om
somrarna kan det stå uppemot ett hundratal husvagnar och husbilar uppställda här.
Jakt, både älgjakt och jakt på småvilt, är ett stort intresse i bygden. Soppero byars samfällighetsförening
säljer fiskekort och jaktkort för småvilt i området. Kommunkort går att lösa på statens mark i området.
Kalfjället Kuormakka med sin karakteristiska siluett är ett historiskt populärt utflyktsmål i området. Fjället
nås lätt till fots och på skidor från väg E45 norr om Övre Soppero. Även från Nedre Soppero och
Lannavaara kan man färdas med skidor och skoter till Kuormakka. I Övre Soppero finns sporthall och
elljusspår, i Lannavaara ett elljusspår och iordningsställda vandringsleder. Vandringsleden Pilgrimsleden
eller Laestadiusleden går mellan Lannavaara-Viikusjärvi-Lainio.
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Idag finns skoterleder, den så kallade Tobaksleden, från Jukkasjärvi till Övre Soppero och vidare till
Lannavaara där leden delar sig. Den norra sträckningen från Lannavaara går till Saivomuotka och den
södra till Lainio. Lederna är kommunala.
Kulturmiljö, struktur och arkitektur

Bebyggelsen i Övre och Nedre Soppero är lokaliserad på båda sidor av väg E45. Övre Soppero är i sin
helhet belägen på östra sidan av Lainioälven. I Nedre Soppero är majoriteten av bebyggelsen lokaliserad
på östra sidan av älven, men byn Silkkimuotka ligger väster om älven, norr om Vuoksujärvi. Bebyggelsen
består främst av enbostadshus och fritidshus.
Flera naturreservat och intressanta fornlämningar finns i området. I Lannavaara är bebyggelsen utspridd
på båda sidor av Lainioälven och väg 897. Merparten av bebyggelsen är enbostadshus och fritidshus. Även
Tuolpukka och Viikusjärvi ligger vid sjöar (Tuolpukkajärvi respektive Viikusjärvi). Bebyggelsen består av
fritidshus och enbostadshus. I Viikusjärvi finns ett fångstgropsystem.
Vatten och avlopp, energi

Kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp finns i Nedre Soppero och Övre Soppero. Även
två mindre områden i Lannavaara omfattas av kommunalt vatten och avlopp. Reningsverken uppfyller i
huvudsak villkor och tillsynsmyndighetens försiktighetsmått. Övriga byar inom bygden har enskilda
vatten- och avloppslösningar.
Kapaciteten i både Övre och Nedre Soppero är god och det finns möjlighet att ansluta fler till kommunalt
VA.
Det finns vattentäkter i Nedre och Övre Soppero samt Lannavaara. Ansökan om vattenskyddsområde i
Lannavaara och Nedre Soppero har skickats in till länsstyrelsen men områdena är ännu inte fastställda.
Anmälan eller tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken. Avlopp inom
verksamhetsområde för kommunalt VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till
verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning. Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområde inte
förorenas.
Vindkraft föreslås inte i bygden eftersom enda möjliga område med tillräcklig vind ligger i direkt
anslutning till obrutet fjäll i Pessinki.
Kommunikationer
Väg

E45 går i nord-sydlig riktning genom bygden. Vägen passerar Silkkimuotka, Nedre och Övre Soppero.
Den statliga vägen 897 går mellan Nedre Soppero och Lannavaara. Vägen är i behov av underhåll.
Mellan Lannavaara och Viikusjärvi samt mellan Nedre Soppero och Tuolpukka finns grusvägar med
enskilt huvudmannaskap.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed vägarna E10 och E45, vilket framför allt berör en del bebyggelse i östra kommundelen.
Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från vägområdet till E45 respektive väg 897 krävs
tillstånd från länsstyrelsen.
Kollektivtrafik

Kollektiv busstrafik ombesörjs av Länstrafiken och ger Övre och Nedre Soppero bussförbindelser mot
Kiruna, Vittangi och Karesuando. Övriga byar omfattas inte av Länstrafikens turer.
Riksintressen

Riksintresse för rennäring, kommunikationer (väg E45), naturvård, friluftsliv, Natura 2000
habitatdirektivet samt yrkesfisket i Lainioälven finns i bygden. Totalförsvaret kan ha riksintressen eller
andra intressen i bygden. Se mer i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen.

Bild 137 Riksintresset försvaret område med särskilt behov av hinderfrihet
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Bild 138 Riksintressen rennäring

Bild 139 riksintresse friluftsliv, rörligt friluftsliv och turism samt naturvård
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Bild 140 Riksintressen Natura 2000 i Sopperobygden

Övriga intressen

I Lannavaara, Nedre Soppero, Övre Soppero och Viikusjärvi finns bevarandevärda ängs- och betesmarker.
Övre Soppero och Viikusjärvi ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet Vårt hävdade
Norrbotten (Länsstyrelsen i Norrbottens län). Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet innefattar hela
byar. Jordbruksmark kan ha höga natur- och kulturvärden. En mycket liten del av jordbruksmarken berörs
av LIS-områden. En utveckling måste kunna ske i byarna trots att de ingår i bevarandeprogrammet. Det
kan därför bli aktuellt att göra en avvägning mellan utveckling i en ort och bevarandevärdet.
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Underlaget till bilderna nedan är hämtade från Statens Jordbruksverks ängs- och betesmarksinventering t o
m 2013. Kartskiktet omfattar fullständigt inventerade marker, marker som går att restaurera och marker
som inte längre är aktuella.

Bild 141 Ängsmark samt restaurerbar mark i Lannavaara.
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Bild 142 Ängs- och betesmark i Övre Soppero

Bild 143 Ängsmark i Nedre Soppero
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Bild 144 Ängsmark i Viikusjärvi

Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000. LIS-områdena beskrivs under respektive område i bygden.
Myrskyddsplaner beaktas vid kommande planering. Rikkisvuoma (EN2) ingår i område TorneträskSoppero naturreservat.
Vid exploatering av nya områden utanför redan ianspråktagen mark bör förekomst av hotade och sårbara
arter beaktas.
I bygden ingår del av Torneträsk-Soppero naturreservat. I bygden finns pågående reservatsbildning i
gränsen mot Svappavaara-Vittangibygden, Markkatieva och Temminkivaara-Lainio by. Det finns även
områden med höga naturvärden av naturreservatsklass. Se bilder nedan.

200

SOPPEROBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

Bild 145 Skyddad natur och pågående reservatsbildning

Bild 146 Pågående reservatsbildning och områden med höga naturvärden
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Miljö, hälsa, risker och översvämning

Inom Sopperobygden ligger Lainioälven. Översvämningskartering för Lainioälven finns. Inom LISområdena har 100-årsflödet beaktas. Då det kan finnas risk för ras och moränskred vid branta älvstränder
ska hänsyn tas till detta. Byggnader bör inte placeras på släntkrön vid större vattendrag. Det är även
olämpligt att ändra vegetationsförhållandena i slänterna. Detta gäller även inom LIS-områden.
Översvämningskartor finns under respektive ort.
I den översiktliga ”Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord” finns inga identifierade riskområden i befintlig bebyggelse. För att säkerställa stabiliteten i
lutande terräng, brantare än 17 grader vid nybebyggelse är det nödvändigt att göra geotekniska
undersökningar. Det gäller också områden där erosion förekommit eller där risk för erosion föreligger. I
utredningen bedömdes inte Övre Parakka nödvändig att gå vidare med. Inga jordrörelser, inga
förutsättningar för transport av lösa block noterades och skogskläddmark minskade riskerna.
Områden med uranrik granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov
beviljas eller i detaljplan. Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas
före slutligt slutbesked. Risk för radon är inte utredd i Sopperobygden. Radonavskiljning finns för
vattentäkterna i Nedre Soppero och Lannavaara västra.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Samtliga vattendrag som klassats som måttlig ekologisk status har varit flottled eller har vandringshinder i
form av vägtrummor. Enstaka enskilda avlopp kan tillkomma. Anmälan eller tillstånd krävs enligt
miljöbalken.
Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte.

Övergripande konsekvenser
Se även Hantering av enskilda ärenden/Planeringsöverväganden samt under respektive
områdesbeskrivning.
Miljökonsekvenser

I Sopperobygden föreslås inga åtgärder som bedömts medföra betydande miljöpåverkan. Samtliga
vattendrag som klassats som måttlig ekologisk status har varit flottled eller har vandringshinder i form av
vägtrummor.
Sociala och ekonomiska konsekvenser

Avfolkningen som pågår på de flesta platser i bygden bidrar till negativa sociala och ekonomiska
konsekvenser. Minskat kundunderlag för kommersiell service medför att de som bor kvar kan få minskat
utbud om butiker och annan service stänger.
En utmaning med avfolkningen är också problem med kompetensförsörjning till exempelvis äldreomsorg,
skola och andra offentliga verksamheter. Tomma hus och gårdar riskerar att växa igen och minska
attraktiviteten för närliggande bebyggelse. Finansieringsmöjligheter för projekt som syftar till att hålla
landskapet öppet och attraktivt ska kommuniceras till byautvecklingsgrupper och föreningar.
Tomma hus som inte står till bostadsmarknadens förfogande är allt mer vanliga i hela Tornedalen. Det i
sin tur innebär att människor som vill flytta till området måste kunna bygga nytt och det måste finnas
mark för detta. Det är dock svårt med finansieringen för både bostadsbyggande och företagsinvesteringar i
dessa glesa områden eftersom riskkapital saknas och banker inte lånar ut.
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Översiktsplanen medger flexibilitet och underlättar för att användningen av ett område kan förändras med
tiden. Detta är viktigt för att snabbt kunna möta upp utvecklingsidéer och framtida etableringar i området.
LIS-områden pekas ut för att möjliggöra landsbygdsutveckling i bygden.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Denna översiktsplan ersätter nedanstående befintlig områdesplan:


Områdesplan för Övre Soppero antagen 1986-09-08 upphör att gälla i och med att denna
översiktsplan vinner laga kraft. Detta på grund av att områdesplanen är gammal och inaktuell.
Det relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i översiktsplanen.

Esrange generalplan samt detaljplaner i Övre Soppero styr vad som får byggas.

Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Förhandsbesked och bygglov i områden
som berör riksintressen för totalförsvarets militära del ska samrådas med Försvarsmakten.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse för rennäringen ska beaktas vid prövning av anläggningar och fritidshus som placeras inom
GS och F-områden. Bebyggelsen får inte blockera eller försvåra användningen av kärnområden,
renflyttleder eller placeras så att rastbete omöjliggörs.
Berörd sameby är remissinstans vid lov- och planärenden.
Mindre tillbyggnader samt komplementbyggnader prövas i bygglov eller Attefallsanmälan.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk. Områden med uranrik
granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov beviljas eller i detaljplan.
Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas före slutligt slutbesked.
Radonavskiljning finns för vattentäkterna i Nedre Soppero och Lannavaara västra.
Om förorenad mark tas i anspråk görs sanering till känslig markanvändning eller mindre känslig
markanvändning, beroende på vad marken ska användas till.
Vid bygglov och detaljplan ska förekomst av fornlämningar eller kulturlämningar undersökas via
Riksantikvarieämbetets fornsök. Arkeologisk utredning kan bli aktuell.
Hantering av enskilda ärenden inom pågående reservatsbildningar, se Övriga intressen, samråds med
länsstyrelsen.
I områden med höga naturvärden av naturreservatsklass och inom riksintresse naturvård ska
naturinventering göras vid detaljplaneläggning. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Bebyggelse vid grunda vikar undviks pga höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig
aktivitet.
Hänsyn till Skogsstyrelsens biotopskyddsområden och nyckelbiotoper samt skogens kulturmiljövärden ska
tas vid lov- och planärenden.
Våtmarker med höga naturvärden ska inte exploateras.
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Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt.
Service

Vid nyetablering av service ska hänsyn tas till hela bygdens utveckling. Mindre service finns i Nedre
Soppero, Övre Soppero samt Lannavaara.
Bostäder

För B-områden gäller följande: enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Vid större exploatering eller
stor omgivningspåverkan krävs detaljplan.
Inom B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistisk
verksamhet och småindustri, service och handel och annan användning som är lämplig i
bebyggelseområden. Ändrad användning kan prövas i bygglov. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Tomter där man avser anlägga enskilt vatten och avlopp bör vara minst 2000 kvm stora och vara
tillgängliga med farbar väg.
Energieffektiv bebyggelse eftersträvas.
I område med turistisk verksamhet behövs även bostäder.
Turism

Det finns goda förutsättningar för turism i bygden. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med
upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan
bygglovsprövning vara tillräcklig. Större turistverksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan.
Turism kan ingå i B- och GS-områden.
Verksamheter och industri

Mindre enstaka verksamheter med begränsad omgivningspåverkan kan prövas i bygglov. Vid
nylokalisering av industri ska man först se över om det är en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet
och om omgivningen kommer att påverkas av ljus, buller, lukt, utsläpp, strålning, trafik eller annat.
Verksamheter med omgivningspåverkan föregås av lokaliseringsutredning alternativt detaljplan.
I framtiden kan tillverkningsindustri i någon form vara aktuellt. Skogsbruk förekommer, förädling av
skogsprodukter kan vara en framtida möjlighet.
Jordbruksmark

De av Jordbruksverket inventerade ängs- och betesmarkerna ska inte bebyggas.
Övre Soppero och Viikusjärvi ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. Det är viktigt att
eventuellt beviljande av strandskyddsdispenser inom dessa områden bygger på ett bra beslutsunderlag.
Jordbruksmark kan ha höga natur- och kulturvärden. Det kan bli aktuellt att göra en avvägning mellan
utveckling i en ort och bevarandevärdet.
LIS-områden

Vid exploatering inom områdena ska allmänhetens tillgång till stränderna och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten säkras genom att lämna: en fri passage på minst 25 meter närmast vattnet, en
vegetationsridå eller annan avgränsning mot bebyggelsen, vegetationsridåer vid strandkanten samt
bebyggelsefria stråk, släpp ner till stranden.
Inom LIS-områden ska hänsyn tas till risk för översvämning, erosion, ras och skred.
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I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den
specifika platsen då förutsättningarna kan variera inom LIS-områdena.
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare på grund av påverkan från klimatförändringar.
Kommunikationer

Vid planläggning av nya områden för bebyggelse bör möjligheten att anlägga lättillgängliga gång- och
cykelstråk mellan nya och befintliga bebyggelseområden samt från bebyggelsen och ut till målpunkter för
det rörliga friluftslivet ses över.
Laddstationer för elbilar och cyklar får anordnas generellt i tätorter, längs vägar och parkeringar.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed vägarna E10 och E45, vilket framför allt berör en del bebyggelse i östra kommundelen.
Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från vägområdet till E45 respektive väg 897 krävs
tillstånd från länsstyrelsen.

205

SOPPEROBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

B32 Lannavaara
By med bostäder, fritidshus, utbildning, turism och viss service. Renskötsel bedrivs i omgivningarna. Det
finns goda förutsättningar för turism i bygden.
Brandvärn finns i Övre Soppero, men insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering
av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Nya utfarter mot väg 897
samråds med Trafikverket.
Det är viktigt att vatten och avlopp kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Har varit problem med
infiltration. I samhället finns två mindre områden med kommunalt vatten och avlopp. Tekniska Verken i
Kiruna AB och miljökontoret hörs vid ny bebyggelse med vatten och avlopp samt om
vattenskyddsområde berörs. Ansökan om vattenskyddsområde i Lannavaara har skickats in till
länsstyrelsen men området är ännu inte fastställt. Radon i mark och vatten är inte utrett, radonrisk beaktas.
I västra delen av byn finns ett utpekat ängs- och restaurerbart område, se Övriga intressen. Ingen
ytterligare bebyggelse inom detta område. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid hantering av
enskilda ärenden.

Bild 147 Översvämning Lannavaara
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LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Enbart LIS-områden för turism vid
vandrarhemmet och det lilla området på södra sidan av älven. Det är inte lämpligt att bygga närmare än 40
meter från strandlinjen inom den västra delen av LIS-området vid vandrarhemmet pga.
översvämningsrisk.
LIS-områdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och för utveckling av verksamheter och
därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning
och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Övre Soppero och ökad
tillgång till arbetskraft inom bland annat service. Utvecklingen stödjer befintlig service i Lannavaara och
den utveckling som pågår inom turismen och satsningen på utbildning. Bygdens största livsmedelsbutik
finns här. Utveckling i området stödjer även Övre och Nedre Soppero samt Vittangi

Bild 148 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Bj35 Övre Soppero
By med bostäder, fritidshus, turism, hantverk och viss service. Renskötsel bedrivs i omgivningarna.
Turismen har goda möjligheter att utvecklas ytterligare.
Byn omfattas av kommunalt VA. Verksamhetsområdet omfattar delar av den centrala byn. Vid ny
bebyggelse bör det utredas om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för bebyggelse som
ligger utanför verksamhetsområdet. Högt grundvatten finns. Samråd med Tekniska Verken i Kiruna AB
och miljökontoret för ny bebyggelse med vatten och avlopp. Radon i mark och vatten är inte utrett,
radonrisk beaktas.
Brandvärn finns i Övre Soppero, men insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering
av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Skyddsavstånd till väg E45
beaktas. Eventuella skyddsåtgärder för buller och farligt gods kan bli aktuellt. Trafiksäkerhet beaktas då
vägen delar byn i två delar. Nya utfarter och trafiksäkerhetsfrågor samråds med Trafikverket.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse finns i byn (parstugor och timrade ladugårdar). Fornlämningar finns
i byn. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid hantering av enskilda ärenden. I och utanför byn finns
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utpekade bevarandevärda områden för ängs- och betesmark, se Övriga intressen. Odlingslandskapet och
byastrukturen ger området högt kulturhistoriskt värde. På grund av påverkan på landskapsbilden ska inte
åsen bebyggas.
Två nedlagda avfallsupplag finns söder om byn. Eventuella föroreningar beaktas. Upplag för slaktavfall är
placerad längs gammal odlingsväg i södra delen av byn, upplaget riskerar hamna under vatten vid vårflod i
Lainioälven.

Bild 149 Översvämning Övre Soppero

LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Det är inte lämpligt att bygga närmare än 3040 meter från strandlinjen inom dessa områden pga översvämningsrisk.
LIS-områdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och för utveckling av verksamheter och
därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning
och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Övre Soppero och ökad
tillgång till arbetskraft inom bland annat service. Utveckling i området stödjer befintlig service i Övre
Soppero och även Nedre Soppero, Lannavaara samt Vittangi.
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Bild 150 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B64 Nedre Soppero
By med bostäder, fritidshus, hantverk och viss service. Renskötsel bedrivs i omgivningarna.
Byn omfattas av kommunalt VA med kapacitet kvar i reningsverket. Verksamhetsområdet omfattar delar
av den centrala byn. Vid ny bebyggelse bör det utredas om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt
VA, även för bebyggelse som ligger utanför verksamhetsområdet. Högt grundvatten finns i Silkkimuotka.
Översvämningsrisk i låglänta delar av byn, särskilt i Silkkimuotka. Samråd med TVAB och Miljökontoret
vid behov.
Ansökan om vattenskyddsområde i Nedre Soppero har skickats in till länsstyrelsen men området är ännu
inte fastställt. Radon i mark och vatten är inte utrett, radonrisk beaktas.
Brandvärn finns i Övre Soppero, men insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering
av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för räddningstjänsten. Skyddsavstånd till väg E45
beaktas. Eventuella skyddsåtgärder för buller och farligt gods kan bli aktuellt. Trafiksäkerhet beaktas då
vägen delar byn i två delar. Nya utfarter och trafiksäkerhetsfrågor samråds med Trafikverket.
Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid hantering av enskilda ärenden.
I och utanför byn finns utpekat område för ängsmark vid Lainioälven, se Övriga intressen.
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Bild 151 Översvämning Nedre Soppero, Silkkimuotka

LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-områdena ger förutsättningar för ett
attraktivt boende och för utveckling av verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna behålla
arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till
ökat elevunderlag till skolan i Övre Soppero och ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat service.
Utveckling i området stödjer befintlig service i Nedre Soppero och även Övre Soppero, Lannavaara samt
Vittangi.
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Bild 152 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B75 Tuolpukka
Bostadsort för Vittangi skogssameby med fritidshus och några permanenta bostäder.
Tuolpukka ligger inom Torneträsk-Soppero fjällurskog som även är ett Natura 2000-område. Åtgärder
som vidtas inom byn kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd kan krävas från både Natura 2000 och
reservatsföreskrifterna. Reservatsgränsen bör justeras så att byn inte ligger inom reservatet.
Inget kommunalt vatten och avlopp. Ny bebyggelse med nytt avlopp samråds med miljökontoret.
Radon i mark och vatten är inte utrett, radonrisk beaktas. Räddningsvärn finns i Övre Soppero, men
insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk
för lång insatstid för räddningstjänsten.
Nedlagt avfallsupplag. Eventuella föroreningar utreds.
LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-området ger förutsättningar för utveckling
av verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetskraft och arbetstillfällen.
Utveckling inom området stödjer befintlig service i bygden. Tillstånd kan krävas, se ovan.
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Bild 153 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B76 Viikusjärvi
Bostadsort för Vittangi skogssameby med fritidshus och några permanenta bostäder. I byn förekommer
det utöver renskötsel även hantverk och fiske. Turismen kan utvecklas ytterligare. Tidigare har det
bedrivits boskapsskötsel i byn.
Viikusjärvi ligger också inom område för obrutet fjäll (Pessinki). Kommunen föreslår att gränsen för
obrutet fjäll flyttas tillbaka till tidigare läge så att Viikusjärvi åter kommer utanför gränsen. Om Viikusjärvi
ligger kvar innanför gränsen kan trovärdigheten för denna undergrävas, eftersom Viikusjärvi är en by som
förutom fast bosättning också har en hel del fritidshus, en del relativt nybyggda, samt är ansluten till
vägnätet.
Inget kommunalt vatten och avlopp. Ny bebyggelse med nytt avlopp samråds med miljökontoret.
Radon i mark och vatten är inte utrett, radonrisk beaktas. Brandvärn finns i Övre Soppero, men
insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk
för lång insatstid för räddningstjänsten.
Byn ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. Här beskrivs att de rökkåtor, äldre timrade
uthus, de mindre bostadshusen och slåttermarker tillsammans ger byn ett högt kulturhistoriskt värde.
Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid hantering av enskilda ärenden. Fångstgropsystem finns som
ska hållas fritt från bebyggelse.
Ängsmarker av högsta bevarandeklass finns i byn. Se även Övriga intressen.
LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Det är inte lämpligt att bygga närmare än 4050 meter från strandlinjen inom området i sydväst pga. översvämningsrisk. LIS-områdena ger
förutsättningar för utveckling av verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna behålla
arbetskraft och arbetstillfällen. Utveckling inom området stödjer befintlig service i bygden.
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Bild 154 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

LIS-områdena är belägna inom obrutet fjäll. Bebyggelse kan enligt MB 4:5 endast medges för bofasta
befolkningen, rennäringen, det rörliga friluftslivet och den vetenskapliga forskningen.

EGS Del av Skogslandet- Esrange raketskjutfält som tillhör Sopperobygden
Bestämmelser i Esrange generalplan (områdesbestämmelse) tillämpas. Esrange behöver utvidga sitt
verksamhetsområde österut varför ingen ytterligare bebyggelse får tillkomma. Områdena består av stora
opåverkade mark- och vattenområden med skogsbruk, rennäring och friluftsliv. Höga naturvärden längs
en ca 300 m bred zon utmed Lainio älv.

EN2 Torneträsk-Soppero fjällurskogsreservat där Vittangi och Påkketanjaure
naturreservat ingår, se Rostu fjällområde
EN8 Del av Esrange raketskjutfält som tillhör Sopperobygden
Område utanför obrutet fjäll och utanför naturreservaten. Trots detta får inte tyngre exploatering ske i
området och det obrutna fjällområdets karaktär får inte påverkas.
Ligger inom raketskjutfält zon B.
Renskötselområde för Lainiovuoma sameby. Svåra passager beaktas. Område med känslig mark och tunt
jordtäcke. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till risk för lång insatstid för
räddningstjänsten.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Endast bebyggelse för rennäringen,
raketverksamheten och det rörliga friluftslivet tillåts.
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Undersökningsarbete, bearbetning eller liknande för mineralutvinning kräver länsstyrelsens tillstånd. Om
rymdverksamheten och undersökningsarbete eller bearbetning inte kan bedrivas parallellt har Esranges
verksamhet företrädesrätt. (Mineralförordningen 14a §)

ENS Del av Esrange raketskjutfält som tillhör Sopperobygden
Opåverkade mark- och vattenområden, skogsbruk, rennäring, friluftsliv, naturvård. Delar av området ingår
i Esrange generalplan och bestämmelserna i denna tillämpas. All förändring strider mot områdesplanen.
Områden med friluftsliv och besöksnäring. Även skogsbruk och rennäring bedrivs i områdena.

GS Skogsbruksmark, se Svappavaara-Vittangibygden.
I bygden finns pågående reservatsbildning, Vuosuvaara i gränsen mot Pessinki fjällområde. I övrigt, se
Svappavara-Vittangibygden.

N2 Del av naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog inom
Sopperobygden
De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att skydda de
fjällnära skogarna från avverkning. Natura 2000-område.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både lokalbefolkningen och besöksnäringen.
Rennäringen har intressen i området.
Byn Tuolpukka ligger inom Torneträsk-Soppero naturreservat. Reservatsgränsen bör justeras så att byn
inte ligger inom reservatet.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Torneträsk-Soppero FUR. Inga
åtgärder som kan påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen och
det rörliga friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk. De gamla skogarna har särskilt stora
värden. Området är upplåtet för jakt och fiske.
Längs E45 går ett åssystem som ingår i riksintresse för naturvård.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot naturreservatsföreskrifterna (3 kap 6 §
MinL).
Området omfattas av Natura 2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för
verksamheter som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten
leder till skada på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2e Pågående bildning av naturreservat Temminkivaara-Lainio by
Område med höga naturvärden som är föremål för reservatsbildning. Se Bild 146 Pågående
reservatsbildning och områden med höga naturvärden. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga
friluftslivet tillåts inom detta område. Tillstånd från länsstyrelsen kan komma att krävas.

NS12 Lainio älv
Området omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfisket. Endast bebyggelse och
anläggningar för skogsbruket, rennäringen, det rörliga friluftslivet och turismen tillåts. Turistverksamhet
bör kunna vidareutvecklas under förutsättning att älvens karaktär bibehålls oförändrad. Ekologiskt
anpassad turism för en social och ekonomisk uthållig utveckling tillgodoses med hänsyn till rennäringen.
Fritidshus hänvisas till andra områden (ex. F-områden i närheten av älven). Avvägning mellan
rennäringen, naturvården och det rörliga friluftslivet ska göras. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande
avverkningar och vid ny bebyggelse bör sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
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Den naturliga vegetationen längs älven (300 meter från strandkant) ska med fördel bibehållas.
I området finns pågående reservatsbildning i gränsen mot Sopperobygden, Markkatieva och
Temminkivaara-Lainio by.

Ra22 Huornanen
Gärde och beteshage som tillhör Vittangi sameby.
Att samla renvaktarstugor till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för både rennäringen
och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med anpassningen till
landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden.
Utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och
torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

X5 Huornaisenvuoma
Mineralfyndighet med zink, bly, koppar och karbonat. Det finns pågående undersökningstillstånd inom
området. Inga åtgärder som försvårar för mineralbrytning.
Renbetesområde.
Delar av området berörs av områden som är skyddsvärda på grund av höga skogliga naturvärden
(reservatsklass). Delar omfattar även våtmark av högsta naturvärdesklass enligt våtmarksinventeringen.
Viktigt att ta hänsyn till dessa vid eventuell mineralutvinning. Eventuell reservatsbildning bör gå att
genomföra i de delar som inte berörs av eventuell mineralutvinning.
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KARESUANDOBYGDEN

Bild 155 Karesuandobygden utgörs av området längs Könkämä älv och området söderut mot Sopperobygden. Avgränsad med svart linje.

Karesuandobygden omfattar den nordöstra delen av kommunen, vid gränsen mot Finland. Området
består av byarna och fritidshusområdena Karesuando, Kuttainen, Mertajärvi, Saivomuotka, Idivuoma,
Maunu, Suijavaara, Ainettijoki och -Vuontisjärvi samt renskötselområdena Kummavuopio och
Keinovuopio. Utöver detta ingår även de små bosättningarna tidigare fjällägenheter Kummavuopio,
Keinovuopio, Saarikoski, Naimakka och Siikavuopio. Gränsen mellan Sverige och Finland går i
Könkämä/Muonio älv. En liten del av Pessinki naturreservat ingår i bygden.
Den största orten i bygden är Karesuando som ligger ca 18 mil från Kiruna centralort. Orten ligger på
södra sidan av Könkämä/Muonio älv. På andra sidan av älven ligger finska Karesuvanto. Övriga orterna i
bygden ligger även de längs älvdalen Könkämä/Muonio samt längs väg E45 söder om Karesuando. I
bygden bor ca 920 personer.
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Befolkningsutveckling Karesuandobygden
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Befolkning 2001-12-31

Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Karesuando är serviceort i bygden. Här bör offentlig service upprätthållas och kunna utvecklas. Även
Kuttainen är viktig för närservice.
Bygden har goda förutsättningar för besöksnäring. Redan nu finns en del turism i området, men det bör
finnas förutsättningar för utökning och fler aktörer. I området finns fina fiskemöjligheter i både älvar och
sjöar. Speciellt laxfisket i älvarna har stor potential i och med vildlaxstammens återhämtning.
Mark- och planberedskap

I bygden har efterfrågan på ny bebyggelse varit begränsad under åren 2015-2016. Ansökningar om ett
enbostadshus, ett fritidshus, renvaktarstugor samt tillbyggnader, ändrad användning,
transformatorstationer och komplementbyggnader har inkommit.
Merparten av orten Karesuando och några områden i Kuttainen är detaljplanelagda. I Karesuando finns
det möjlighet att bygga fler bostäder i enlighet med detaljplan. Mindre områden för bostäder/kontor samt
småindustri/kontor/handel är inte fullt utbyggda. I Kuttainen finns några detaljplanelagda tomter som
inte är bebyggda. Söder om Idivuoma finns en detaljplan för fritidsområde. De flesta obebyggda tomter i
detaljplanerna ägs eller arrenderas av privatpersoner.
Kommunen äger mark i Karesuando och Kuttainen, se bilder nedan.
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Bild 156 Ljuslila färg anger kommunalägd mark i Kuttainen

Bild 157Ljuslila färg anger kommunalägd mark i Karesuando
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Se även del 1. Befolkningsutvecklingen har sedan 2002 huvudsakligen varit negativ i de flesta byar vilket
har betytt att även servicen har minskat. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) syftar till att kunna
bibehålla och även öka befolkningen och ge bättre förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och
även utveckla nya verksamheter vilket kan ge positiva sysselsättningseffekter. Ingen arbetslöshet råder i
östra kommundelen. Efterfrågan på arbetskraft inom vård och omsorg väntas öka pga den åldrande
befolkningen. Ökad befolkning kan ge viktigt tillskott av arbetskraft inom bland annat serviceyrken.
LIS-områden finns huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse i tätorter och fritidshusområden
med väganslutning för att minska påverkan på växt- och djurliv. Kuttainen, Idivuoma, Mertajärvi och
Maunu ligger inom 20 km från Karesuando. Det finns goda möjligheter att bygga strandnära i dessa orter.
Förutsättningarna är sämre i Karesuando pga översvämningsrisk.

Bild 158 LIS-områden inom Karesuandobygden.

Bostäder för permanent boende eller fritidsboende samt anläggningar för turism eller friluftsliv ger
förutsättningar för fler arbetstillfällen samt bibehållen eller utökad service i bygden, framför allt i
serviceorterna.
Befintlig bebyggelse har LIS-områden för att täcka behovet av tillbyggnad, komplementbyggnader och
nybyggnad i syfte att ge de boende möjlighet att utveckla sitt boende för att det ska vara attraktivt att bo
kvar i kommunen. Möjligheten att bygga strandnära kan också gynna inflyttningen och därmed
utvecklingen i hela kommunen.
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Vid framtagandet av LIS-områdena har hänsyn tagits till riksintressen och andra skyddade områden samt
översvämningsrisker och risker för erosion, ras och skred. Vid bedömning av LIS-områden i Karesuando
och Kuttainen har översvämningszoner som pekats ut i tidigare dispositionsplan och fördjupad
översiktsplan tagits hänsyn till.
Stora områden för naturvård finns i älvdalarna och sammanfaller med riksintresse friluftsliv. Med hänsyn
till riksintresset naturvård finns långa sträckor längs med älvarna avsatta som naturområden.
LIS-områden i fritidshusområden är kopplade till orter med service även om avståndet är långt.
LIS-områdena har avvägts mot rennäringens riksintresse, men det finns ställen där de sammanfaller i
anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen får däremot inte blockera eller försvåra användningen av
renflyttleder eller placeras i kärnområden eller så att rastbete omöjliggörs.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Anläggningar som kan stärka det rörliga friluftslivet kan exempelvis vara grillplats, vindskydd, bastu,
brygga och så vidare. LIS-områdena beskrivs under respektive B-, F- och Y-område.
Länsstyrelsen anser att LIS-frågorna behöver utredas och hanteras mer utförligt i den fortsatta
planeringen.

Förutsättningar
Näringsliv och service

I Karesuando finns en kommunal F-9-skola samt F-6 sameskola. I Kuttainen finns en grundskola i enskild
regi. Förskola finns i Karesuando och Kuttainen. I Karesuando finns hälsocentral, tandvårdsklinik,
apoteksombud samt vård- och omsorgsboende. I Kuttainen finns apoteksutlämning.
Bibliotek och simhall finns i Karesuando.
Huvuddelen av bygdens service är belägen i Karesuando. Här finns drivmedelsförsäljning, livsmedelsbutik,
café/restaurang, camping, hotell, stugby, turiststation, bussgods och butiker. I Kuttainen finns
livsmedelsbutik.
I Karesuando finns handel, hantverk, turism och mindre industri. Rennäringen är stor i hela bygden.
Fårskötsel bedrivs på ön Isosaari i Kuttainen.
Besöksnäringen är en viktig näring i bygden. Vintertid är Karesuando och även Karesuvanto på finska
sidan en målpunkt för turister. Hotell, vandrarhem och turistinformation finns. Sommartid är även
campingplatser öppna och fisketurer anordnas. Kring Idivuoma bedrivs turistisk verksamhet, främst under
vinterhalvåret.
Natur-, jakt- och fisketurism har stor utvecklingspotential i hela bygden. Skoterturer, skidåkning och
snöskor är några av aktiviteterna som erbjuds i bygden. Mindre turistisk verksamhet finns utspridd i
bygden bl.a. i Saivomuotka, Suijavaara, Keinovuopio och Saarikoski.
Ett större renslakteri samt tillverkning och försäljning av kniv- och hantverksprodukter finns i
Karesuando. Småskalig slöjd finns i Kuttainen.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Riksintresse för friluftsliv finns längs Könkämä-/Maunuälven samt hela Könkämä älvdal. Några
utflyktsmål kring Karesuando, Maunu och Saarikoski är åsen i södra delen av Karesuando, Kaareavaara,
Ruonala kyrkplats och Idijoki. I Mertajärvi samt i Paankinjoki/Vuontisjärvi finns badstränder. Fiske är
stort i hela bygden.
Skoterled, Victorialeden, går från Saivomuotka till Kummavuopio och Kilpisjärvi via Karesuando. Leden
är uppförd och underhålls tillsammans med Enontekiö kommun. Skoterled mellan Karesuando till
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Idivuoma planeras, markavtalen för en led är tecknade. I skoterledsplanering ingår även sammankoppling
av leder från Idivuoma till tobaksleden i Övre Soppero.
Kulturmiljö, struktur och arkitektur

Bebyggelsen i bygden ligger generellt längs Könkämä och Muonio älv samt vid mindre sjöar. Den första
bebyggelsen i Karesuando byggdes efter älven kring kyrkan.
Siikavuopio, Naimakka, Saarikoski, Keinovuopio och Kummavuopio är kulturhistoriskt mycket värdefulla,
forna fjällägenheter längs Könkämä älv. De är landets yttersta utposter för äldre odlingsmarker.
Bygden omfattas inte av riksintresse för kulturmiljö men av ett antal fornlämningar. Världsarvet Struves
meridianbåge går genom bygden. Punkten ”Pajtasvaara” (Tynnyrilaki) som ingår i Struves meridianbåge är
även en fornlämning.
Laestadii pörte och Laestadii trädgård är kulturmiljöer i Karesuando. En kulturhistorisk inventering av
dessa bör göras.
Vatten och avlopp, energi

Kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp finns i Idivuoma, Kuttainen, Suijavaara och
Saivomuotka. Det finns även verksamhetsområde i Karesuando där avloppsreningsverket ligger i finska
Karesuvanto.
Anmälan eller tillstånd för enskilda avloppsanläggningar krävs enligt miljöbalken. Avlopp inom
verksamhetsområde för kommunalt VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till
verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning. Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområde inte
förorenas.
Kommunikationer
Väg

Väg E45 går förbi Idivuoma och Mertajärvi. I Karesuando går E45 rakt genom byn och vidare över till
Finland och ansluter till E8. Det finns behov av gång- och cykelväg genom byn för att öka säkerheten för
de oskyddade trafikanterna.
Via E8 i Finland nås bosättningarna Kummavuopio, Keinovuopio, Saarikoski, Naimakka och Siikavuopio
norr om Karesuando. De ligger på sydvästra sidan av älven och är inte tillgängliga med bilväg året runt.
Isvägar finns. Gångbro finns i Keiniovuopio.
Sydost från Karesuando går den statliga riksväg 99 förbi Saivomuotka. Från riksväg 99 utgår väg 902 till
Suijavaara samt väg 900 till Kuttainen.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed vägarna E10 och E45, vilket framför allt berör en del bebyggelse i östra kommundelen.
Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från vägområdet till E45 respektive väg 99 krävs
tillstånd från länsstyrelsen.
Kollektivtrafik

Kollektiv busstrafik ombesörjs av Länstrafiken och ger Karesuando, Idivuoma och Mertajärvi
förhållandevis goda förbindelser mot Kiruna. Även mellan Karesuando-Kuttainen-Suijavaara går buss
under skoltid
Riksintressen

Riksintresse för rennäring, kommunikationer (väg E45), naturvård, friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv
finns i bygden. Dessutom ingår merparten av sjöarna samt älven i Natura 2000, Art- och habitatdirektivet.
Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Se mer i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.

Bild 159 Riksintressen rennäring MB 3:5

Bild 160 Natura 2000 i Karesuandobygden
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Bild 161 Riksintresse naturvård, friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv

Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen.
Övriga intressen

Karesuandos och Saivomuotkas vattentäkter saknar vattenskyddsområde. Kommande skyddsområde kan
innebära tillståndskrav eller förbud mot infiltration av avloppsvatten inom närområdet till vattnet. Det
finns fastställt vattenskyddsområde i Kuttainen och inskickad ansökan på vattenskyddsområde i Idivuoma
och Suijavaara.
I Keinovuopio, Kummavuopio, Naimakka, Siikavuopio, Paittasjärvi, Karesuando, Kuttainen, Maunu och
Saarikoski finns bevarandevärda ängs- och hagmarker. Byn Kuttainen, Närvä vid Mertajärvi, Karesuando,
Maunu samt fjällägenheterna i Kummavuopio, Keinovuopio, Saarikoski, Naimakka och Siikavuopio ingår
i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet Vårt hävdade Norrbotten (Länsstyrelsen i Norrbottens
län). I Kuttainen ingår del av ön Isosaari med slåtter och timrade lador samt betesmarker i byn. I Närvä
ingår slåtter- och beteslandskap och bevarade gårdsmiljöer samt fiskebodar och torkställningar.
Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet innefattar hela byar. Jordbruksmark kan ha höga natur- och
kulturvärden. En mycket liten del av jordbruksmarken berörs av LIS-områden. En utveckling måste kunna
ske i byarna trots att de ingår i bevarandeprogrammet. Det kan därför bli aktuellt att göra en avvägning
mellan utveckling i en ort och bevarandevärdet.
Underlaget till bilderna nedan är hämtade från Statens Jordbruksverks ängs- och betesmarksinventering t o
m 2013 samt från Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet Vårt hävdade Norrbotten. Kartskiktet
omfattar fullständigt inventerade marker, marker som går att restaurera och marker som inte längre är
aktuella.
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Bild 162 Ängs- och betesmark samt restaurerbar mark i Maunu

Bild 163 Ängsmark i Kummavuopio
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Bild 164 Ängsmark i Naimakka

Bild 165 Ängsmark i Siikavuopio
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Bild 166 Ängsmark i Paittasjärvi

Bild 167 Ängsmark och restaurerbar mark i Karesuando
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Bild 168 Ängsmark i Kuttainen

Två fågelskyddsområden finns Kuttainen. Ett område ligger på ön Isosaari och ett ligger väster om
Kuttainen by. Fågelskyddsområdena är skapade för att förbjuda jakt på främst sjöfågel och vadare.
Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000. LIS-områdena beskrivs under respektive område i bygden.
Myrskyddsplaner beaktas vid kommande planering. I myrskyddsplanen för Norrbotten pekas
Kuukkavuoma, Pounuvuoma kring Karesuando och Pingisjärvi mellan Kuttainen och Saivomuotka ut
som aktuella objekt. Mannavuoma öster om Maunu är Ramsarområde.
Vid exploatering av nya områden utanför redan i ianspråktagen mark bör förekomst av hotade och sårbara
arter beaktas.
I bygden ingår en liten del av naturreservat för Pessinki samt Torneträsk-Soppero. Förutom de
naturreservat som redan finns utreds nya områden för utökning av Pessinki naturreservat. Områden med
höga naturvärden av naturreservatsklass finns i sydöstra delen av Karesuandobygden.
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Bild 169 Skyddad natur och pågående reservatsbildningar och områden med höga naturvärden

Miljö, hälsa, risker och översvämning

Översvämningsområden finns under Kuttainen och Karesuando.
Inom Karesuandobygden ligger Könkämä älv. Då det kan finnas risk för ras och moränskred vid branta
älvstränder ska hänsyn tas till detta. Byggnader bör inte placeras på släntkrön vid större vattendrag. Det är
även olämpligt att ändra vegetationsförhållandena i slänterna. Detta gäller även inom LIS-områden.
I den översiktliga ”Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord” finns inga identifierade riskområden i befintlig bebyggelse. För att säkerställa stabiliteten i
lutande terräng, brantare än 17 grader vid nybebyggelse är det nödvändigt att göra geotekniska
undersökningar. Det gäller också områden där erosion förekommit eller där risk för erosion föreligger.
Det finns inget utpekat område för ras och skred i bygden, men vid ny bebyggelse ska risk för ras och
skred beaktas.
Områden med uranrik granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov
beviljas eller i detaljplan. Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas
före slutligt slutbesked. Översiktlig radonutredning är gjord i Karesuando. Inom bygden finns inget
utpekat område. Radonavskiljning finns för vattentäkten i Saivomuotka.
I LIS-områden utanför tätorter löses avloppet genom enskilda anläggningar. Anmälan eller tillstånd för
anläggningar enligt miljöbalken krävs. Avlopp i LIS-områden inom verksamhetsområde för kommunalt
VA förutsätts anslutas. För områden i anslutning till verksamhetsområden för VA erbjuds anslutning.
Enskilda avlopp ska placeras så att vattenområdet inte förorenas.
Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Hirvasjärvi och Hirvasjoki klassas som måttlig ekologisk status pga. vandringshinder i form av vägtrumma
vid väg 99. Kaareavuopio har måttlig ekologisk status och stort behov av åtgärder. Vattenmyndigheten har
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utrett åtgärder. Planförslaget innehåller ingen utökad eller ny markanvändning runt Kaareavuopio.
Kiltijoki vid Maunu och Idijärvi har vandringshinder i form av vägtrummor.
Alla 74 grundvattenförekomster i kommunen har en god kemisk och kvantitativ status och i dagsläget är
ingen i riskzonen att försämras till år 2021.
Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte.

Övergripande konsekvenser
Se även Hantering av enskilda ärenden/Planeringsöverväganden samt under respektive
områdesbeskrivning.
Miljökonsekvenser

Hirvasjärvi och Hirvasjoki klassas som måttlig ekologisk status pga. vandringshinder i form av vägtrumma
vid väg 99. Kaareavuopio har måttlig ekologisk status och stort behov av åtgärder. Vattenmyndigheten har
utrett åtgärder.
Sociala och ekonomiska konsekvenser

Avfolkningen som pågår på de flesta platser i bygden bidrar till negativa sociala och ekonomiska
konsekvenser. Minskat kundunderlag för kommersiell service medför att de som bor kvar kan få minskat
utbud om butiker och annan service stänger.
En utmaning med avfolkningen är också problem med kompetensförsörjning till exempelvis äldreomsorg,
skola och andra offentliga verksamheter. Tomma hus och gårdar riskerar att växa igen och minska
attraktiviteten för närliggande bebyggelse. Finansieringsmöjligheter för projekt som syftar till att hålla
landskapet öppet och attraktivt ska kommuniceras till byautvecklingsgrupper och föreningar.
Tomma hus som inte står till bostadsmarknadens förfogande är allt mer vanliga i hela Tornedalen. Det i
sin tur innebär att människor som vill flytta till området måste kunna bygga nytt och det måste finnas
mark för detta. Det är dock svårt med finansieringen för både bostadsbyggande och företagsinvesteringar i
dessa glesa områden eftersom riskkapital saknas och banker inte lånar ut.
Översiktsplanen medger flexibilitet och underlättar för att användningen av ett område kan förändras med
tiden. Detta är viktigt för att snabbt kunna möta upp utvecklingsidéer och framtida etableringar i området.
LIS-områden pekas ut för att möjliggöra landsbygdsutveckling i bygden.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Denna översiktsplan ersätter nedanstående befintliga dispositionsplaner/fördjupade översiktsplaner:


Dispositionsplan för Karesuando antagen av kommunfullmäktige 1982-11-29, § 216, upphör
att gälla i och med att denna översiktsplan vinner laga kraft. Detta på grund av att
dispositionsplanen är gammal och hänvisar till äldre lagstiftning. Det relevanta i
dispositionsplanen har istället lyfts in i översiktsplanen. Översvämningsområden är
fortfarande aktuella och har lyfts in i översiktsplanen under respektive område.



Fördjupad översiktsplan för Kuttainen (antagen 1990-02-05, § 20) upphör att gälla i och med
att denna översiktsplan vinner laga kraft. Översiktsplanen är istället uppdaterad efter dagens
förutsättningar jämfört med dispositionsplanen och medger även en mer flexibel användning.
Översvämningsområden är fortfarande aktuella och har lyfts in i översiktsplanen under
respektive område.



Områdesplan för Könkämä älvdal, antagen 1982-11-29, § 217, upphör att gälla i och med att
denna översiktsplan vinner laga kraft. Det relevanta i dispositionsplanen har istället lyfts in i
översiktsplanen.
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I Karesuando, Kuttainen och Idivuoma finns även detaljplaner som styr vad som får byggas.

Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i bygden. Samråd ska ske med Försvarsmakten vid
plan- och lovärenden, inklusive förhandsbesked för bygglov, i områden som berör riksintressen för
totalförsvarets militära del.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse för rennäringen ska beaktas vid prövning av anläggningar och fritidshus som placeras inom
GS och F-områden. Bebyggelsen får inte blockera eller försvåra användningen av kärnområden,
renflyttleder eller placeras så att rastbete omöjliggörs.
Berörd sameby är remissinstans vid lov- och planärenden.
Mindre tillbyggnader samt komplementbyggnader prövas i bygglov eller Attefallsanmälan.
Områden där ny bebyggelse planeras bör undersökas med avseende på radonrisk. Områden med uranrik
granit, uranmineraliseringar och alunskiffer ska radonundersökas innan bygglov beviljas eller i detaljplan.
Bostäder eller andra lokaler där människor stadigvarande vistas bör radonmätas före slutligt slutbesked.
Om förorenad mark tas i anspråk görs sanering till känslig markanvändning eller mindre känslig
markanvändning, beroende på vad marken ska användas till.
Vid bygglov och detaljplan ska förekomst av fornlämningar eller kulturlämningar undersökas via
Riksantikvarieämbetets fornsök. Arkeologisk utredning kan bli aktuell. Vindkraftsparker bör inte placeras i
siktlinjen mellan punkterna i Struves meridianbåge.
Hantering av enskilda ärenden inom pågående reservatsbildningar, se Övriga intressen, samråds med
länsstyrelsen.
Bebyggelse vid grunda vikar undviks p.g.a. höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig
aktivitet.
I områden med höga naturvärden av naturreservatsklass och inom riksintresse naturvård ska
naturinventering göras vid detaljplaneläggning. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Hänsyn till Skogsstyrelsens biotopskyddsområden och nyckelbiotoper samt skogens kulturmiljövärden ska
tas vid lov- och planärenden.
Våtmarker med höga naturvärden ska inte exploateras.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt
Service

Vid nyetablering av service ska hänsyn tas till hela bygdens utveckling. Service koncentreras till
Karesuando och delvis till Kuttainen. Mindre serviceetableringar i andra byar kan prövas med bygglov.
Bostäder

För B-, F- och Y-områden gäller följande: enstaka ny bebyggelse kan prövas i bygglov. Vid större
exploatering eller stor omgivningspåverkan krävs detaljplan.
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Inom B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistisk
verksamhet och småindustri, service och handel och annan användning som är lämplig i
bebyggelseområden. Ändrad användning kan prövas i bygglov. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Inom F-områden kan ändrad användning mellan fritidshus och turism prövas i bygglov under
förutsättning att verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelse. Om omvandling
av fritidshus till turistanläggning eller ny turistanläggning bedöms påverka befintlig fritidshusbebyggelse
ska fritidshusbebyggelsen prioriteras.
Tomter där man avser anlägga enskilt vatten och avlopp bör vara minst 2000 kvm stora och vara
tillgängliga med farbar väg.
Energieffektiv bebyggelse eftersträvas.
I område med turistisk verksamhet behövs även bostäder.
Turism

Det finns goda förutsättningar för turism i bygden. Vid mindre omfattning (små turistanläggningar med
upp till ca 10-15 bäddar uppdelat i flera mindre enheter) och liten omgivningspåverkan kan
bygglovsprövning vara tillräcklig. Större turistverksamhet eller stor omgivningspåverkan kräver detaljplan.
Turism kan ingå i B-, F-, Y- och GS-områden.
Verksamheter och industri

Mindre enstaka verksamheter med begränsad omgivningspåverkan kan prövas i bygglov. Vid
nylokalisering av industri ska man först se över om det är en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet
och om omgivningen kommer att påverkas av ljus, buller, lukt, utsläpp, strålning, trafik eller annat.
Verksamheter med omgivningspåverkan föregås av lokaliseringsutredning alternativt detaljplan.
I framtiden kan tillverkningsindustri i någon form vara aktuellt. Skogsbruk förekommer, förädling av
skogsprodukter kan vara en framtida möjlighet.
Jordbruksmark

De av Jordbruksverket inventerade ängs- och betesmarkerna ska inte bebyggas.
Keiniovuopio, Kummavuopio, Naimakka, Siikavuopio, Paittasjärvi, Karesuando, Kuttainen, Maunu och
Saarikoski ingår i Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. Det är viktigt att eventuellt beviljande av
strandskyddsdispenser inom dessa områden bygger på ett bra beslutsunderlag. Jordbruksmark kan ha höga
natur- och kulturvärden. Det kan bli aktuellt att göra en avvägning mellan utveckling i en ort och
bevarandevärdet.
LIS-områden

Vid exploatering inom områdena ska allmänhetens tillgång till stränderna och goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten säkras genom att lämna: en fri passage på minst 25 meter närmast vattnet, en
vegetationsridå eller annan avgränsning mot bebyggelsen, vegetationsridåer vid strandkanten samt
bebyggelsefria stråk, släpp ner till stranden.
Inom LIS-områden ska hänsyn tas till risk för översvämning, erosion, ras och skred.
I den fortsatta prövningen i plan eller enskilda dispensärenden ska hänsyn tas till vad som gäller för den
specifika platsen då förutsättningarna kan variera inom LIS-områdena.
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Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare på grund av påverkan från klimatförändringar.
Kommunikationer

Vid planläggning av nya områden för bebyggelse bör möjligheten att anlägga lättillgängliga gång- och
cykelstråk mellan nya och befintliga bebyggelseområden samt från bebyggelsen och ut till målpunkter för
det rörliga friluftslivet ses över.
Laddstationer för elbilar och cyklar får anordnas generellt i tätorter, längs vägar och parkeringar.
Prövning av bygglov intill vägområde skall ske i enlighet med väglagens föreskrifter. Utökat vägområde på
30 m finns utmed vägarna E10 och E45, vilket framför allt berör en del bebyggelse i östra kommundelen.
Vid byggande inom 30 meter respektive 12 meter från vägområdet till E45 respektive väg 99 krävs
tillstånd från länsstyrelsen. Riskavstånd till väg E45 för farligt gods samt vägbuller beaktas vid ny
bebyggelse.
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B21 Karesuando
Serviceort i bygden. By med bostäder, handel, hantverk, service, turism, verksamheter och industri.
Renskötsel bedrivs i omgivningarna, bostadsort för Könkämä sameby.
En stor del av Karesuando har gamla detaljplaner. De befintliga detaljplanerna kan bli aktuella att revidera.
Avvikelser i befintliga detaljplaner kan bli aktuella att pröva innan revidering av detaljplanerna skett.
Brandvärn finns i Karesuando men insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Vid ny bebyggelse bör det utredas om
det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för bebyggelse som ligger utanför
verksamhetsområdet. Avloppsreningsverket är lokaliserat i finska Karesuvanto. Tekniska Verken i Kiruna
AB (TVAB) hörs vid ny bebyggelse med vatten och avlopp samt om vattenskyddsområde berörs.
Översvämningsområden är utpekade i utredning som gjordes inför dispositionsplan för Karesuando
antagen av kommunfullmäktige 1982-11-29, § 216. Översvämningsområdena är fortfarande aktuella, se
mörkgrå områden i bild nedan. LIS-områden är anpassade efter detta. Områden med risk för
översvämning finns längs älven, kring sjöarna Kaarevuopio och Saksajärvi inklusive utlopp i älven samt i
svackan söder om Karesuando kyrka.

Bild 170 Mörkgrå områden visar översvämningsområden i Karesuando.

Åsen utmed Kaarevuopios nordvästra strand är skyddad enligt ur landskapsbildssynpunkt. Permafrost
förekommer på några ställen. Bl.a. under kyrkan och förvaltningsbyggnaden.
Utbyggnad av Videgården kan bli aktuell. Detta kräver att kommunen förvärvar mark.
Två utpekade områden för ängs- och restaurerbar mark finns i byn, se avsnitt Övriga intressen.
Laestadii pörte och Laestadii trädgård är kulturmiljöer i Karesuando. En kulturhistorisk inventering av
dessa bör göras. Några enstaka fornminnen finns inom byn. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas.
Farligt gods och tung trafik genom byn beaktas vid ny bebyggelse med skyddsavstånd eller skyddsåtgärder.
Gång- och cykelväg genom byn behövs, parallellt med E45. På sydvästra sidan av byn och väg E45,
parallellt med nuvarande vägsträckning, föreslås en ny vägsträckning av E45 förbi Karesuando.
Förslaget till stäckning är utredd i dispositionsplanen för Karesuando från 1982. Ljusblå linje visar
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befintlig väg. Rosa linje visa föreslagen väg. Trafiksäkerheten i området är mycket viktig. Samråd med
Trafikverket/trafikingenjörer i enskilda ärenden om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Finska Karesuvanto

Väg 99 mot Pajala

Bild 171 Rosa sträckning visar föreslagen väg förbi Karesuando.
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LIS-områden

LIS-områden för turism och friluftsliv. LIS-områdena ger förutsättningar för utveckling av verksamheter
och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på
inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan och ökad tillgång till
arbetskraft inom service. Utvecklingen stödjer befintlig service i Karesuando.

Bild 172 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Bj31 Kuttainen
Flexibel markanvändning på bebyggt område. Området kring Kuttainen är ett kärnområde för Könkämä
samebys renbetning. Kuttainen är bostadsort för Könkämä sameby och samebyn har haft viste i Kuttainen
sedan lång tid tillbaka. Möjlighet för utökning av turistisk verksamhet.
Vid ny bebyggelse bör det utredas om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för
bebyggelse som ligger utanför verksamhetsområdet. Vattenskyddsområdet beaktas. Området ligger i södra
delen av byn mellan Tervavuoma och vägen in till byn och berör bostäder kring vägen. Samråd med
Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) om vatten och avlopp eller vattenskyddsområde berörs. Radonrisk
beaktas.
Brandvärn finns i Kuttainen men insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
I Kuttainen finns tre fågelskyddsområden. Ett på ön Isosaari, ett i sjön öster om byn samt ett kring de
mindre vattendragen direkt sydväst om byn (Tervajärvi, Juholajärvi, Maunukainen och Niilivuopio).

235

KARESUANDOBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

Bild 173 Mörkgrå områden visar översvämningsområden i Kuttainen.

Översvämningsområden är utpekade i utredning som gjordes inför Fördjupad översiktsplan för Kuttainen
(antagen 1990-02-05, § 20). Se mörkgrå områden i Bild. LIS-områden är anpassade efter detta. Områden
med risk för översvämning finns kring älven, fågelskyddsområdet öster om byn, samt mellan vägen,
vattendraget direkt sydväst om byn samt vid utloppet i älven sydväst om byn.
Olliso strömfallsutmål 1:1 går längs stranden från toppen av udden och åt sydost. Fastighetens bredd är ca
20 meter ungefär fram till nordspetsen av den stora ön öster om Kuttainen.
Gammal jordbruksby. I Kuttainen finns utpekade områden för bevarandevärd odlingsmark. Del av ön
Isosaari med slåtter och timrade lador samt betesmarker i Kuttainen är av högsta bevarandeklass. Se mer i
avsnitt Övriga intressen. Fårskötsel bedrivs på Isosaari.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse, äldre gårdar med uthus, finns i norra delen av byn. Ett fåtal av
dessa byggnader är bevarade vilka är lokaliserade inom området där väg 900 svänger runt, i anslutning till
den utpekade ängsmarken. I utkanten av Kuttainen by samt på ön Isosaari finns ett stort antal
fornminnen. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas.
Enskilda nya utfarter eller ändrad utfart från befintlig bebyggelse mot väg 900 samråds med Trafikverket.
Eventuella föroreningar från det nedlagda avfallsupplaget beaktas.
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LIS-områden

LIS-område för turism och djurhållning på Isosaari. LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och
friluftsliv kring bebyggelsen i Kuttainen. Det är inte lämpligt att bygga närmare än 40 meter från
strandlinjen på den västra delen vid bebyggelsen pga. översvämningsrisk. En mindre del av
jordbruksmarken berörs. Bebyggelse bör placeras i utkanten av den sammanhållna jordbruksmarken.
LIS-områdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och för utveckling av verksamheter och
därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning
och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Kuttainen och Karesuando och
ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat service. Utveckling i området stödjer befintlig service i
Kuttainen och även Karesuando som serviceort.

Bild 174 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Karaktären och de hävdade markerna i en jordbruksby på denna breddgrad ska värnas.

Bj40 Mertajärvi
Flexibel markanvändning på bebyggt område. Bostadsort för Könkämä sameby. Renskötsel bedrivs i
omgivningen. I Mertajärvi har jordbruk bedrivits.
Brandvärn finns i Karesuando men insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Samråd med miljökontoret vid ny bebyggelse med avlopp. Marken är på vissa ställen dåligt lämpad för
infiltration. Sjösystemet får inte påverkas negativt av avloppsanläggningar.
Närvä vid Mertajärvi har bevarandevärd jordbruksmark. I området ingår slåtter- och beteslandskap och
bevarade gårdsmiljöer samt fiskebodar och torkställning. Se mer i avsnitt Övriga intressen.
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Farligt gods och tung trafik längs E45 beaktas vid ny bebyggelse med skyddsavstånd eller skyddsåtgärder.
Bebyggelse bör hållas till västra sidan av E45 av trafiksäkerhetsskäl. Samråd med
Trafikverket/trafikingenjörer gällande utfarter och trafiksäkerhet om det inte är uppenbart att det inte
behövs.
Eventuella föroreningar från nedlagd såg beaktas vid ianspråktagande av marken. Eventuella föroreningar
från det nedlagda avfallsupplaget beaktas. Radonrisk beaktas.
LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-området är stort men det finns endast ett
fåtal möjligheter för ny bebyggelse mellan och i anslutning till befintlig bebyggelse. Det är viktigt att lämna
släpp ner till stranden för växt och djurliv samt allmänheten. LIS-områdena bidrar till den rådande
bebyggelsestrukturen i Mertajärvi, där bebyggelsen är placerad mot vattnet för att bevara så stor del av
jordbruksmarken som möjligt. Bebyggelse bör placeras i utkanten av den sammanhållna jordbruksmarken.
LIS-områdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och för utveckling av verksamheter och
därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning
och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Karesuando och ökad tillgång
till arbetskraft inom bland annat service. Utvecklingen stödjer Karesuando som serviceort.

Bild 175 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Den centrala välhävdade odlingsmarken på Nervaudden har överlappats med LIS till stor del.
Länsstyrelsen vidhåller att karaktären och de hävdade markerna bör värnas.

B42 Saivomuotka
Flexibel markanvändning på bebyggt område. Bostadsort för Vittangi skogssameby. Renskötsel och
skogsbruk bedrivs i omgivningarna. Turismen bör kunna utvecklas.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Vid ny
bebyggelse bör det utredas om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för bebyggelse som
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ligger utanför verksamhetsområdet. Samråd med Tekniska Verken i Kiruna AB för ny bebyggelse med
vatten och avlopp.
Farligt gods transporteras på väg 99 vilket beaktas vid ny bebyggelse (skyddsavstånd eller skyddsåtgärder).
Samråd med Trafikverket gällande utfarter och trafiksäkerhet om det inte är uppenbart att det inte behövs.
Eventuella föroreningar från nedlagd såg beaktas vid ianspråktagande av marken. Eventuella föroreningar
från det nedlagda avfallsupplaget beaktas. Radonrisk i mark och vatten beaktas. Radonavskiljare finns för
vattentäkten i Saivomuotka. Översvämningsrisker finns.

B52 Idivuoma
Flexibel markanvändning på bebyggt område. Bostadsort för Lainiovuoma sameby. Hela byn ligger inom
riksintresse för rennäring.
Turistverksamhet finns. Besöksnäringen bör kunna utvecklas men får inte vara av sådan omfattning eller
sådana former att den stör rennäringen.
Sopperoåsen med känslig natur ligger direkt norr och söder om byn. Hela byn ligger inom en
grundvattenförekomst som är högprioriterad i den Regionala vattenförsörjningsplanen för Norrbottens
län.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Vid ny
bebyggelse bör det utredas om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för bebyggelse som
ligger utanför verksamhetsområdet. Förslag till vattenskyddsområde finns framtaget, men det är inte
fastställt ännu. Området ligger i södra delen av byn. Samråd med Tekniska Verken i Kiruna AB, TVAB,
för ny bebyggelse med vatten och avlopp eller i föreslaget vattenskyddsområde.
Bebyggelse på båda sidor av väg E45. Farligt gods genom byn beaktas vid ny bebyggelse (skyddsavstånd
eller skyddsåtgärder). Samråd med Trafikverket gällande utfarter och trafiksäkerhet om det inte är
uppenbart att det inte behövs.
Ett stort antal fornlämningar i och kring byn. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas.
Eventuella föroreningar från det nedlagda avfallsupplaget beaktas. Radonrisk i mark och vatten beaktas.
LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Området längst söderut är enbart för turism.
LIS-området är relativt stort men det finns endast ett fåtal möjligheter för ny bebyggelse mellan och i
anslutning till befintlig bebyggelse. Det är viktigt att lämna släpp ner till stranden för växt och djurliv samt
allmänheten.
LIS-områdena ger förutsättningar för ett attraktivt boende och för utveckling av befintliga och nya
verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen och även ge positiva
effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i
Karesuando och ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat service. Utvecklingen stödjer Karesuando
som serviceort.
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Bild 176 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B62 Maunu
Område för renskötsel, rörligt friluftsliv, fritidshus samt ett fåtal bostadshus. Genom Maunu by går en av
Könkämä samebys viktigaste flyttleder.
Ny bebyggelse med vatten och avlopp samråds med miljökontoret. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Odlingslandskapet i Maunu är av bevarandeklass I. Se mer i avsnitt Övriga intressen. Ekologiskt känslig
rikmyr finns i Maunu.
Eventuella föroreningar från det nedlagda avfallsupplaget beaktas. Radonrisk i mark och vatten beaktas.
Riksväg 901 mellan Maunu och Vikkurinniemi är Sveriges nordligaste allmänna väg och upptagen i
Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län. Detta beaktas vid underhåll av vägen.
Fornlämningar söder om byn. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas.
LIS-områden

LIS-områden för bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. LIS-områdena ger förutsättningar för ett
attraktivt boende och för utveckling av verksamheter och därigenom förutsättningar för att kunna behålla
arbetstillfällen och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till
ökat elevunderlag till skolan i Karesuando och ökad tillgång till arbetskraft inom bland annat service.
Utvecklingen stödjer Karesuando som serviceort.

240

KARESUANDOBYGDEN

LAGAKRAFTHANDLING

Bild 177 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

B74 Suijavaara
Bostadsort för Vittangi skogssameby och Könkämä sameby. Renskötsel och naturvård är viktiga i
området.
Turistisk verksamhet finns i byn. Turismen bör kunna utvecklas i samråd med samebyn.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Del av
området omfattas av kommunalt vatten och avlopp. Vid ny bebyggelse bör det utredas om det finns
möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för bebyggelse som ligger utanför verksamhetsområdet.
I den södra delen av området finns ett område med höga naturvärden av naturreservatsklass. Vid
detaljplaneläggning ska naturinventering göras. Vid lovärenden bör de naturvärden som inventerats av
länsstyrelsen/Skogsstyrelsen beaktas.
Eventuella föroreningar från det nedlagda avfallsupplaget beaktas. Radonrisk i mark och vatten beaktas.
Fornlämningar i området. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas.
Samråd med Trafikverket gällande nya utfarter och trafiksäkerhet om det inte är uppenbart att det inte
behövs.

F22 Mertajärvi
Fritidshusområde och område för friluftsliv med goda möjligheter till jakt och fiske. Renbete för
Könkämä sameby. Skogsbruk.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Bebyggelsen får inte vara av sådan omfattning eller sådana former att den stör rennäringen. Naturvården
ska beaktas.
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F23 Ainettijoki
Fritidshusområde och område för friluftsliv med goda möjligheter till jakt och fiske. Renbete för
Könkämä sameby. Skogsbruk.
Tillkommande bebyggelse ska lokaliseras till befintliga bebyggelsegrupper. Vid utformning och placering
av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Bebyggelsen får inte vara av sådan
omfattning eller sådana former att den stör rennäringen. Naturvården ska beaktas.
Riksväg 901 mellan Maunu och Vikkurinniemi är Sveriges nordligaste allmänna väg och upptagen i
Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län. Detta beaktas vid underhåll av vägen.
Fornlämningar söder om byn. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas.
LIS-områden

LIS-område för fritidshus och friluftsliv. LIS-området ger förutsättningar för förtätning av fritidsboende
och för att kunna stärka det rörliga friluftslivet. Utvecklingen stödjer Karesuando som serviceort.

Bild 178 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

F24 Paankijoki-Vuontisjärvi
Renbete för Könkämä sameby. Skogsbruk.
Detaljplan finns i området. All bebyggelse föregås av detaljplan på grund av hänsyn till rennäringen. Vid
utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Skyddsavstånd till väg 99 (farligt gods) samt väg 900 beaktas. Utfarter och trafiksäkerhet samråds med
Trafikverket om det inte är uppenbart att det inte behövs.
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GS Del av Skogsbruksmark inom Karesuandobygden
Område med areella näringar, skogsbruk samt friluftsliv. Renskötselområden, framförallt
vinterbetesmarker, för flera samebyar. Viktigt ur rekreationssynpunkt och värde för besöksnäringen. Runt
flera av byarna finns lämpliga områden för fiskevårdsinsatser. Inom området finns ett antal pågående
reservatsbildningar.
Hänsyn vid bygglov/detaljplan ska tas till strandskydd, väglagen och trafiksäkerhet, radonrisk,
rennäringen, naturvården, det rörliga friluftslivet, skogsbruket, nyckelbiotoper och de värdefulla
naturområden som Skogsstyrelsen inventerat. Inom området finns flera platser med höga naturvärden
med känslig och värdefull, ibland hotad flora och fauna, samt värdefull urskog.
Ändrad användning mellan fritidsbebyggelse och turism kan prövas i bygglov under förutsättning att
verksamheten är ensligt belägen eller avskild från fritidshusbebyggelsen. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid bygglov/detaljplan gällande fornlämningar.
Berörd sameby samt TVAB och miljökontoret (miljö-, vatten- och avloppsfrågor) hörs vid
bygglov/detaljplan. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande avverkningar och vid ny bebyggelse bör
sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
Minsta tomtstorlek är 2 000 kvm. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång
insatstid för räddningstjänsten.
Väster om Paittasjärvi mellan Kuttainen och Saivomuotka finns ett utpekat område för ängsmark.
Kuukkavuoma, Pounuvuoma kring Karesuando och Pingisjärvi mellan Kuttainen och Saivomuotka pekas
ut som aktuella myrskyddsområden i Myrskyddsplanen. Myrskyddsområdena får inte påverkas.
Mannavuoma öster om Maunu är Ramsarområde och får inte påverkas.

N2 Pessinki fjällurskogsreservat, se Pessinkibygden
N2 Torneträsk-Soppero fjällurskog, se Sopperobygden
N2e Utökning av Pessinki fjällurskogsreservat
Nya områden för utökning av Pessinki naturreservat utreds. Dessa är Suopastussolka, Nuulaki och
Vittalaki-Aljunjoki som ligger öster om Pessinki vid/nära gränsen mot Pajala kommun. Se bild 169
Skyddad natur och pågående reservatsbildningar och områden med höga naturvärden. Endast bebyggelse
för rennäringen och det rörliga friluftslivet tillåts inom dessa områden. Tillstånd från länsstyrelsen kan
komma att krävas.

EN2 Torneträsk-Soppero fjällurskog inom Esrangeområdet, se Rostu
fjällområde
EN8 Del av Esrange raketskjutfält, se Rostu fjällområde
ENS Del av Esrange raketskjutfält som tillhör Karesuandobygden
Opåverkade mark- och vattenområden, skogsbruk, rennäring, friluftsliv, naturvård. Delar av området ingår
i Esrange generalplan och bestämmelserna i denna tillämpas. All förändring strider mot områdesplanen.
Områden för friluftsliv för lokalbefolkningen och besöksnäringen.
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N9 Könkämä älvdal
Område utanför obrutet fjäll men med skydd mot tyngre exploateringar. Exploatering får inte påverka det
obrutna fjällets karaktär.
Viktigt område för rennäringen, turismen och kommuninvånarna. Jakt och fiske förekommer i området.
Ingen ny bebyggelse utöver det som tillåts för rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid prövning tas
hänsyn till rennäringens riksintresse. Bebyggelse hänvisas till Kummavuopio, Keinovuopio, Saarikoski,
Naimakka eller Siikavuopio längs älvdalen istället för inom N9.
Fångstgropar finns i området och unika grusterrasser finns i närheten av Siikavuopio.

NS13 Muonio älv
Endast bebyggelse och anläggningar för skogsbruket, rennäringen, det rörliga friluftslivet och turismen
tillåts. Turistverksamhet bör kunna vidareutvecklas under förutsättning att älvarnas karaktär bibehålls
oförändrade. Ekologiskt anpassad turism för en social och ekonomisk uthållig utveckling tillgodoses med
hänsyn till rennäringen.
Fritidshus hänvisas till andra områden (T.ex. F- eller B-områden i närheten av älven). Avvägning mellan
rennäringen, naturvården och det rörliga friluftslivet ska göras. Skogsstyrelsen har uppgift om kommande
avverkningar och vid ny bebyggelse för turistisk verksamhet bör sökande ta kontakt med Skogsstyrelsen.
Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid enskilda ärenden.

NS14 Sulajoki-Karesuando
Stora naturvärden med åsar, sanddyner och hedar. Sopperoåsen med känslig natur ingår i området.
Intressant växt- och djurliv. Både större och mindre ingrepp i landsbygden bör undvikas. Tunt känsligt
marktäcke. Området omfattas av riksintresse för naturvården.
Vid skogsbruk ska hänsyn till naturvårdsintressena tas. Renbetesområden för Saarivuoma, Lainiovuoma
och Könkämä samebyar.
Ingen annan bebyggelse än för rennäringens behov eller för rastplatser och liknande i anslutning till väg
E45.

Rb13 Keinovuopio/ Geaidnovuohppi , Rb15 Kummavuopio/ Gobmevuohppi,
Ra28 Idivuoma
Områden för Könkämä sameby.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.
Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av enskilda ärenden. Hänsyn till fornlämningar.

Yb8 Kummavuopio
Fjällägenhet och område för turistverksamhet vid Könkämä älv och gränsen mot Finland. Turistisk
verksamhet bör kunna utvecklas ytterligare men turismen får inte vara av sådan omfattning eller sådana
former att den stör rennäringen.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
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Odlingslandskapet, slåttermark i anslutning till fjällägenheterna, är av bevarandeklass I. Se mer i avsnitt
Övriga intressen. Fjällägenheterna har högt kulturhistoriskt värde.

Yb8 Keinovuopio
Fjällägenhet och område för turistverksamhet. Turistisk verksamhet är begränsad till befintligt område. En
utveckling inom området får inte vara av sådan omfattning eller sådana former att den stör rennäringen.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Odlingslandskapet, slåttermark i anslutning till fjällägenheterna, är av bevarandeklass I. Se mer i avsnitt
Övriga intressen. Fjällägenheterna har högt kulturhistoriskt värde.
LIS-områden

LIS-område för turism, bostäder och friluftsliv. LIS-området ger förutsättningar för utveckling av befintlig
och ny verksamhet och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen. Utveckling inom
området stödjer näringsverksamheten inom området.

Bild 179 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Yb8 Saarikoski
Område med fjällägenheter, renskötarbostäder och turistisk verksamhet. Turistisk verksamhet bör kunna
utvecklas ytterligare men turismen får inte vara av sådan omfattning eller sådana former att den stör
rennäringen.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Odlingslandskapet, slåttermark i anslutning till fjällägenheterna, är av bevarandeklass I. Se mer i avsnitt
Övriga intressen. Fjällägenheterna har högt kulturhistoriskt värde.
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LIS-områden

LIS-område för turism, bostäder och friluftsliv. LIS-området ger förutsättningar för utveckling av befintlig
och ny verksamhet och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetstillfällen. Utveckling inom
området stödjer näringsverksamheten inom området.

Bild 180 De rosa markeringarna visar LIS-området. Området sträcker sig även 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Yb8 Naimakka
Fjällägenhet och område för turistverksamhet. Turistisk verksamhet bör kunna utvecklas ytterligare men
turismen får inte vara av sådan omfattning eller sådana former att den stör rennäringen.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Odlingslandskapet, slåttermark i anslutning till fjällägenheterna, är av bevarandeklass I. Se mer i avsnitt
Övriga intressen. Den värdefulla ängsmarken ska beaktas. Fjällägenheterna har högt kulturhistoriskt värde.

Yb8 Siikavuopio
Fjällägenhet och område för turistverksamhet. Turistisk verksamhet bör kunna utvecklas ytterligare.
Turismen får inte vara av sådan omfattning eller sådana former att den stör rennäringen.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Odlingslandskapet, slåttermark i anslutning till fjällägenheterna, är av bevarandeklass I. Se mer i avsnitt
Övriga intressen. Inom ängsmarken finns Höstlåsbräken som är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen.
Fjällägenheterna har högt kulturhistoriskt värde.

246

KIRUNAFJÄLLEN

LAGAKRAFTHANDLING

KIRUNAFJÄLLEN

Bild 181 Kirunafjällen utgörs av området söder om Torneträskbygden. Avgränsad med röd linje.

Kirunafjällen omfattas av området söder om Torneträsk, väster om Kiruna centralort. I området ingår hela
fjällområdet mellan gränsen mot Norge från Kebnekaisefjällen till Abisko-Riksgränsenfjällen. Hela
området ligger inom obrutet fjäll och omfattas inte av sammanhållen bebyggelse utöver två områden, som
används som sommarvisten för rennäringen. I Kirunafjällen finns ett flertal fjällstugor och Kebnekaise
fjällstation samt Låktatjåkka fjällstation. Hela området har höga naturvärden och inom fjällområdet ligger
Abisko nationalpark.
Abisko nationalparken tillhör en av de först avsatta nationalparkerna i landet. Området innanför obrutet
fjäll har fått särskilt skydd mot olika former av exploatering.
Kirunafjällen avgränsas av landsgränsen mot Norge i väster, kommungränsen mot Gällivare kommun i
söder samt gränsen för obrutet fjäll i sydost, öster och norr.
Området består av fjällandskap och Sveriges högsta fjäll Kebnekaise ligger i södra delen av fjällområdet.
Utöver de höga naturvärdena är området är av betydelse för besöksnäringen samt Kirunabornas rörliga
friluftsliv och används bl.a. för fiske, vandring, skidåkning och skoterkörning.
I fjällområdet finns inga permanenta bostäder.

Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Området inom obrutet fjäll som hela fjällområdet omfattas av har särskilda skydd för exploatering. Endast
bebyggelse för rennäringen, det rörliga friluftslivet och den vetenskapliga forskningen tillåts.
Mark- och planberedskap

Kebnekaise fjällstation omfattas av detaljplan. Staten äger all mark inom områdena.
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Förutsättningar
Näringsliv och service

Skola för norra delen av fjällområdet ligger i Abisko. Skola för södra delen av fjällområdet ligger i Kiruna.
Kebnekaise fjällstation har restaurang och mindre butik.
Flertalet turistföretag är verksamma i den södra delen av området. Merparten har sin utgångspunkt i orter
utanför fjällområdet men använder området för t.ex. slädhundsturer. Kebnekaise fjällstation är bemannat
och anordnar olika typer av turer och kurser. Tarfala forskningsstation bedriver bl.a. glaciärforskning.
Turismen är mycket stor, främst i den södra delen av fjällområdet. Utlandsturister från hela världen reser
hit för att uppleva vinter, norrsken och områdets unika naturupplevelser. Svenska turister reser till
området både från övriga Sverige och från övriga delar av kommunen för att åka skidor, vandra, fiska, åka
skoter m.m.
Många turister reser till området med nattåg till Abisko eller Kiruna. Andra flyger till Kiruna och tar hyrbil,
buss eller får hämtning av turistföretag. Både väg och järnväg är mycket viktiga för besöksnäringens
intressen.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Fjällområdet är mycket viktigt för fritid och friluftsliv. Främst den södra delen är en stor attraktionskraft
för besöksnäringen och området är även viktigt för lokalbefolkningen. Området används för fiske,
vandring, skidåkning, turåkning samt skoterturer. Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv.
Genom fjällområdet går vandringsleden Kungsleden samt ett flertal leder i Kebnekaisemassivet. I
anslutning till lederna finns ett antal övernattningsanläggningar. Kebnekaises sydtopp bestigs av ett stort
antal fjällvandrare. Toppen nås antingen via östra leden tillsammans med guide eller via västra leden som
är tillgänglig utan guide. I Kirunafjällen finns stugor i Abiskojaure, Kårsavagge, Alesjaure, Tjäktjapasset,
Nallo, Sälka, Tarfala, Vistas, och Unna Allakas. Låktatjåkka fjällanläggning finns väster om Björkliden.
Den är ett utflyktsmål både för skidåkare och skoteråkare. Antingen utgår man från Låktatjåkkaanhalten
vid järnvägen eller från Björklidens fjällanläggning. I Björklidenområdet förekommer stora
orienteringstävlingar sommartid. Längs Kungsleden anordnas varje år Fjällräven Classic, som 2016 hade
2055 deltagare.
Idag finns statliga skoterleder från Abisko söderut till Unna Allakas och därifrån vidare norrut till
Katterjåkk. Skoterled mellan Björkliden och Låktatjåkka anhalt går via Låkktatjåkkastugan, som ligger
inom fjällområdet.
På södra sidan finns statlig skoterled från Nikkaluokta via Kebnekaise fjällstation och vidare till Hukejaure
stugan i Gällivare kommun. Från Årosjåkk i Kiruna närområde går en statlig skoterled norrut till
Rautasjaure. Från Rautas i Kiruna närområde går en kommunal skoterled in i fjällområdet till Rautasjaure.
Ett stort område längs Kungsleden från Abiskojaurestugorna mot Alesjaure och vidare ner till
Kebnekaiseområdet omfattas av regleringsområde för skotertrafiken, där skotertrafik inte är tillåten. I
Abisko nationalpark får skotrar färdas på Kungsleden fram till Abiskojaure. Skoterleden startar i Abisko
östra och leder till Unna Allakasstugorna.
Skoterleder och behov av färdstråk behöver ses över på viktiga platser ur säkerhetssynpunkt men också
platser och områden där det idag förekommer frekvent skotertrafik. Som exempel kan ges sträckan mellan
Unna Allakas och Hukejaure och sträckan mellan Rautasjaure och Abisko. Kungsleden mellan
Abiskojaure och Singi vidare till Kaitumjaure är idag stängd för skotertrafik. Önskemål om ett öppnande
av dessa sträckor, eller en sträckning i anslutning till Kungsleden, för skotertrafik har kommit från flera
olika håll. Denna fråga ska utredas vidare.
Kulturmiljö, struktur och arkitektur

Det finns mycket begränsat med bebyggelse i fjällområdet. Kebnekaise fjällstation är en stor anläggning.
Låktatjåkkastugan är en närbelägen mindre fjällanläggning. Bebyggelsen i övrigt består av mindre
fjällstugor som smälter in i fjällandskapet samt två samevisten.
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Vatten och avlopp, energi

I fjällområdet finns inget kommunalt VA. Svenska Turistföreningen STF har enskild vattentäkt och
enskild avloppsreningsanläggning i Kebnekaise fjällstation. Fjällstugorna utmed lederna saknar vatten- och
avloppsanläggningar. Dricksvatten tas från närmaste sjö eller bäck.
Kommunikationer
Väg

Fjällområdet saknar bilvägar.
Kollektivtrafik

Det är möjligt att ta sig till områdena via väg E10 eller väg 870 eller med tåg. Från Kiruna och övriga
Sverige sker tågresor, bilresor och i begränsad mängd bussresor via t.ex. Abisko.
Vägen söder om fjällområdet, väg 870 går från Kiruna till Nikkaluokta. Här går bussar under
högsäsongen, ca februari-maj och juni-september.
Riksintressen

Riksintresse för fjällområden och rörligt friluftsliv omfattar hela fjällområdet. Merparten av fjällområdet
omfattas av riksintresse för naturvård. Rennäringen har riksintresse i stora delar av fjällområdet. Tre
områden i norra delen av fjällområdet samt de flesta sjöar och vattendrag omfattas även av Natura 2000,
Art- och habitatdirektivet. Tre områden i fjällområdet är avsatta som riksintresse för kulturmiljö. Det är de
gamla koppargruveområdena Sjangeli och lämningar efter samiska visten och offerplats i Rautasjaure. Ett
mindre område öster om Gátterjávri/Katterjaure ligger inom Ofotenbanans riksintresse för kulturmiljö.
Riksintressets influensområde för helikopterverksamheten i Abisko sträcker sig in i Kirunafjällen.
Totalförsvaret kan ha andra intressen i fjällområdet. Rörligt friluftsliv och anläggningar för friluftslivet
prioriteras utmed vandringsleder.

Bild 182 Obrutet fjäll MB 4:5, riksintresse naturvård MB 3:6
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Bild 183 Riksintresse försvaret MB 3:9

Bild 184 Riksintresse kulturmiljö MB 3:6
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Bild 185 Riksintresse obrutet fjäll MB 4:5 friluftsliv MB 3:6

Bild 186 Riksintresse rennäring MB 3:5 samt nytt förslag på riksintresse rennäring inom Laevas sameby.
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Bild 187 Natura 2000-områden MB 4:8 inom Kirunafjällen, Låktatjåkka, Nissuntjårro samt del av FUR Rautas samt Torne- och
Kalixälvsystem

Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen
Övriga intressen

Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000. I Vistasdalen är strandskyddet 300 meter.
Torneträsk inklusive dess nederbördsområde har skyddats mot ytterligare avloppsföroreningar genom
riksdagsbeslut 1974 samt revidering 1979. Detta betyder att mängden fosfor och biologiskt nedbrytbara
ämnen inte får överskrida 1974 års nivå. Påverkan från Kirunafjällen bedöms inte föreligga. Inom området
finns Abisko nationalpark. Se bild nedan.
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Bild 188 Skyddad natur. I nordvästra delen av området tillkommer Vadvetjåkka nationalpark.

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Samtliga vatten har hög eller god ekologisk status. I Kirunafjällen kan ytterligare bebyggelse inom
Kebnekaise fjällstation, samt i anslutning till fjällstugorna utmed lederna få tillkomma. Risk för påverkan
av ytvatten hanteras i prövning av avloppsreningsverk eller enskilda avlopp.
Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Det finns en detaljplan för Kebnekaise fjällstation och en för upplag för fiskearkar vid Nakerjaure i
gränsen mot Torneträskbygden. Föreskrifter för naturreservat och nationalpark gäller för de delar av
fjällområdet som omfattas av naturreservat och nationalpark.
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Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Endast bebyggelse för rennäringen, det rörliga friluftslivet samt den naturvetenskapliga forskningen tillåts.
Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällets karaktär. För nationalparken och naturreservatet gäller
särskilda föreskrifter.
Torneträsk har skyddats mot ytterligare avloppsföroreningar genom riksdagsbeslut 1974. Detta betyder att
mängden fosfor och biologiskt nedbrytbara ämnen inte får överskrida 1974 års nivå.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare pga. påverkan från klimatförändringar.
Kommunikationer

Endast leder för rennäringen, det rörliga friluftslivet samt den naturvetenskapliga forskningen tillåts. Inga
åtgärder som kan påverka det obrutna fjällets karaktär. För nationalparkerna och naturreservatet gäller
särskilda föreskrifter.

N1 Del av Abisko Nationalpark inom Kirunafjällen
Enskilda ärenden för den norra delen av Abisko Nationalpark hanteras enligt den fördjupade
översiktsplanen för Torneträskområdet från 2014. Nationalparksbestämmelserna tillämpas.
Turiststationen med avloppsreningsverk beskrivs under Abisko turist, Yb11, inom Torneträskbygden.
Nationalparken är Natura 2000-område. Kulturminnen från rallartiden finns i området. Genom
nationalparken går Malmbanan, E10 och en linbana upp på berget Njulla.
Begränsning av utsläppsmängden till Torneträsk beaktas. Vattentäkt mellan väg och turiststationen.
Floran i Abisko nationalpark är en av de mest artrika i fjällen. Det finns även ett rikt djurliv med både
sällsynta arter och skogsarter.

N2 Del av Rautas fjällurskogsreservat, se Kiruna närområde
N3 Obrutet fjällområde inom Kirunafjällen
Hela fjällområdet ligger inom obrutet fjäll och har i Miljöbalken fått särskilt skydd mot olika former av
exploatering. Området har stor betydelse för turismen och för Kirunabornas rörliga friluftsliv. Delar av
området är upplåtet för jakt och fiske. Rennäringen har intressen i stora delar av området.
Ett flertal fjällstugor med övernattningsmöjligheter ligger inom området.
Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse eller andra
anläggningar för rennäringen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet tillåts. Svåra
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passager för rennäringen beaktas. Utanför räddningstjänstområde. Särskild hänsyn tas till de höga
naturvärdena.
Området kring Rautasjaure omfattas av riksintresse för kulturmiljö då det är ett samiskt kulturlandskap
med omfattade lämningar från tidigare renskötsel. Även gruvlämningarna i Sjangeli i västra delen av
fjällområdet är av riksintresse för kulturmiljövården. Särskild hänsyn tas till dessa områden.
Alesätnos delta vid Rautasjaure har ett rikt fågelliv och är en av de individrikaste lokalerna i Kirunas
fjällvärld. Hotade arter förekommer.
Inom obrutet fjäll ska anmälan om samråd enligt MB 12:6 alltid ske innan en mineralundersökning
påbörjas (7b § förordning 1998:904 om täkter och anmälan för samråd). Nissuntjårro och Låktatjåkko
omfattas av Natura-2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för verksamheter,
som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada
på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

Rb2 Alesjaure
Sommarviste för Laevas sameby. Området består av väl sammanhållna bebyggelsegrupper som används
säsongvis. Då området ligger inom obrutet fjäll samt inom område för renskötsel är det viktigt att
byggnader som uppförs inte är rena fritidshus.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder i vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Genom detta förfaringssätt bör riksintressena i området bli
tillgodosedda.
Ny bebyggelse föregås av bygglovsprövning, där det är särskilt viktigt med anpassning till landskapsbilden
och platsens natur- och kulturvärden. Endast bebyggelse som är nödvändig för rennäringen tillåts. Samråd
med länsstyrelsen sker i varje enskilt ärende. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk är inte utredd.

Rb4 Råvvetievva
Sommarviste för Gabna sameby som används säsongsvis. Då området ligger inom obrutet fjäll samt inom
område för renskötsel är det viktigt att byggnader som uppförs inte är rena fritidshus. Skoterled passerar
området. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av
byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder i vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Genom detta förfaringssätt bör riksintressena i området bli
tillgodosedda.
Ny bebyggelse för övernattning kan prövas med bygglov, där det är särskilt viktigt med anpassning till
landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Endast bebyggelse för rennäringen tillåts. Samråd
med länsstyrelsen sker i varje enskilt ärende.
Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk är inte utredd.

T1 Tarfala
Forskarstation med forskning för bl.a. glaciologi och geomorfologi. Stationen drivs av Stockholms
universitet. Inom området finns ett tiotal byggnader för forskning samt en övernattningsstuga för
fjällvandrare vid Tarfalajaure. Automatisk väderobservationsplats. Elström är framdragen via
högspänningsledning från Nikkaluokta. Renbetesområde för Laevas sameby.
Risk för lavin och ras på vägen upp till stationen. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn
tas till lång insatstid för räddningstjänsten.Radonrisk beaktas. Bad-, disk- och tvättvatten leds till torvfilter.
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Endast bebyggelse eller anläggningar som behövs för forskningsverksamheten eller vandringsturismen
tillåts. Vid placering av byggnader är det viktigt att säkerställa att vattenkvaliteten inte påverkas.
Miljökontoret ska höras i bygglovsprövningen.

Y6 Kebnekaise
Turistanläggning med fjällhotell, övernattningsstugor och tältplats vid foten av Sveriges högsta fjäll.
Turiststationen har ett eget avloppsreningsverk.
Riksintressen för friluftsliv och naturvård med avseende på landskapsformer, fauna och flora.
Fjällstationens verksamhet torde inte skada dessa riksintressen. Skotertrafik får bara ske på särskilda leder.
Renbetesområde.
Området omfattas av detaljplan. All ny bebyggelse föregås av detaljplan.
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Bild 189 Rostufjällen inom röd avgränsning

Rostufjällen består av området för obrutet fjäll Rostufjällen, som ligger norr om Kiruna centralort.
Området längs med vägen till Pulsujärvi och Jäärämä i Rostufjällen ligger utanför obrutet fjäll, men ingår i
fjällområdet. Delar av området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Området karaktäriseras
också av höga värden när det gäller kulturmiljö och naturvård, bl.a. finns en hel del fornlämningar inom
området.
Nästan hela området ligger inom områdesbestämmelsen för Esrange, som upprättats för
rymdverksamhetens ändamål.
I fjällområdet finns inga permanenta bostäder. Det finns flera områden för renskötarbostäder varav de
största ligger i Järämää och Pulsujärvi samt Vuoskojaure/Vuoskkojávri.
Söder om Treriksröset finns Pältsa fjällstuga med totalt 26 bäddar.

Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Hela fjällområdet omfattas av särskilda skydd mot exploatering. Endast bebyggelse för rennäringen, det
rörliga friluftslivet och den vetenskapliga forskningen tillåts.
Mark- och planberedskap

Nästan hela området ingår i områdesbestämmelser för Esrange generalplan. Utöver det finns en detaljplan
för renvaktarstugor samt en för turistcamp/fiskeläger kring Rostojávri/Rostojärvi.
Staten äger merparten av marken. Kommunen äger inte någon mark inom området.
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Förutsättningar
Näringsliv och service

Området ligger inom raketskjutfält för Esrange rymdverksamhet och är en grundförutsättning för
rymdverksamheten i kommunen.
Inom fjällområdet finns flera områden för rennäringens verksamhet.
Turistverksamhet förekommer i området, främst för skidåkning, skoterkörning och jakt och fiske samt
vandring.
I området finns varken offentlig eller kommersiell service.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Fjällområdet är mycket viktig för det rörliga friluftslivet särskilt för jakt och fiske. Det är främst
Rostojávri/Rostojärvi och andra sjöar som används av både kirunaborna och besöksnäringen. I området
finns också flera attraktiva rinnande fiskevatten. Området kring Dávvaeatnu och Rostoeatnu är känt som
Sandåslandet med bland annat mycket fina flugfiskevatten. Dessa vattendrag rinner ihop till Lainioälven,
som räknas som en av Europas främsta laxälvar. Sommartid tar man sig till området vandrandes eller med
helikopter/sjöflygplan och vintertid på skidor, med hundspann eller skoter via leder norr- eller söderifrån.
Vid Rostojávri/Rostojärvi finns turistcamp/fiskeläger. Vid Pältsa har STF en större anläggning med ca 30
bäddar, till den kommer, förutom svenska gäster, många skidåkare och vandrare från Finland och från
Norge. Längs skoter- och vandringslederna i området finns ett antal vindskydd.
Området används från turismanläggningar i Keinovuopio, Saarikoski och ldivuoma samt från anläggningar
på finsk sida av Könkämä älv.
Hela området är mycket attraktivt för skoteråkare som utgår från Kilpisjärvi. Den västra delen av
fjällområdet omfattas av regleringsområde för skotertrafik, d.v.s. att skotertrafik är förbjuden om inte
skoterled finns. Genom regleringsområdet går ett antal statliga skoterleder. Den östra delen av Alajaure
naturreservat ligger i fjällområdet. Även detta område ingår i regleringsområde för skotertrafik.
I nord-sydlig riktning går en statlig skoterled från Torneträsk till Kummavuopio och Keinovuopio. Från
denna utgår leder från Vuoskojaure till Järämä och från Rostojávri/Rostojärvi till Pulsujärvi. I södra delen
av fjällområdet går en kommunal skoterled från Kattuvuoma till Jukkasjärvi.
Utanför regleringsområdet behöver skoterleder och behov av färdstråk ses över, främst på platser där det
idag förekommer frekvent skotertrafik. Detta för att uppnå god fjällsäkerhet bland annat vid överfart över
sjöar och vattendrag.
Parallellt med och delvis gemensamt med skoterlederna går även vandringsleder med samma sträckning
som skoterlederna.
Vatten och avlopp, energi

I fjällområdet finns inget kommunalt VA.
Kommunikationer
Väg

Enda bilvägen i fjällområdet går från väg E45 till Järämä och Pulsujärvi. En annan möjlighet att ta sig in i
området är vägen via Finland till Keinovuopio ca 8 mil nordväst om Karesuando där en vandringsled in i
området finns.
Kollektivtrafik

Det är svårt att ta sig till området med kollektivtrafik.
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Riksintressen

Rennäringen har riksintresse i stora delar av området. Flera samebyar är verksamma i fjällområdet.
Området kring sjön Rostojávri/Rostojärvi omfattas av riksintresse för kulturmiljövården på grund av
samiska fornlämningar.
Större delen av fjällområdet ingår i obrutet fjäll (MB 4:5). Norra och västra delen av fjällområdet omfattas
av riksintresse för friluftsliv och merparten omfattas av riksintresse för naturvård. Södra delen av
fjällområdet kring Alajaure naturreservat, samt området i mitten av fjällområdet som inte omfattas av
obrutet fjäll ingår i riksintresse för kust-turism och friluftsliv samt rörligt friluftsliv (MB 4:2).
Alajaure naturreservat, Torneträsk-Soppero fjällurskogsreservat och Tavvavuoma-området är Natura
2000-område enligt fågeldirektivet och/eller art- och habitatdirektivet. Sjöar och vattendrag i fjällområdet
omfattas av Natura 2000, art- och habitatdirektivet. Lainioälven och Torneälven omfattas av riksintresse
för yrkesfiske. Totalförsvaret kan ha riksintressen eller andra intressen i fjällområdet.
Det kan vara svårt att bedöma om beviljande av bygglov för tänkt verksamhet ger påtaglig skada på
riksintressena. I sådana fall kan det vara motiverat att den planerade verksamheten prövas i detaljplan.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen.

Bild 190 Riksintresse rennäring MB 3:5
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Bild 191 Riksintresse friluftsliv MB 3:6, rörligt friluftsliv och turism MB 4:2 och obrutet fjäll MB 4:5

Bild 192 Riksintresse naturvård och kulturmiljövård MB 3:6
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Bild 193 Riksintresse försvaret MB 3:9

Bild 194 Riksintresse Natura 2000 MB 4:8
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Övriga intressen

Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller för vattenområden enligt
Norrbottenskartan i skala 1:500 000.
I myrskyddsplanen ingår de skyddade objekten Tavvavuoma och Nammoaivsuotnju samt det aktuella
objektet Kuusivuoma. Tavvavuoma är Ramsarområde. I fjällområdet ingår en del av naturreservat för
Torneträsk-Soppero fjällurskog samt Alajaure naturreservat.
De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att skydda de
fjällnära skogarna från avverkning. Flera av områdena avsatta för rennäringen har använts under lång tid
och det finns många fornlämningar utspridda i området.
Fjällområdet är ett område för Esrange rymdverksamhet med zoner för raketskjutfält.

Bild 196 Skyddad natur och pågående reservatsbildningar

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Hög ekologisk status finns i större delen av fjällområdena. En mindre del av Lainioälven i östra delen av
området och Vittangiälven har måttlig ekologisk status pga tidigare flottled.
Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte.
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Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Områdesbestämmelse för Esrange generalplan samt detaljplaner kring Rostojávri/Rostojärvi gäller för
området. Föreskrifter för naturreservat och nationalpark gäller för de delar av fjällområdet som omfattas
av naturreservat och nationalpark.

Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Endast bebyggelse för rennäringen, det rörliga friluftslivet samt rymdverksamheten tillåts. Inga åtgärder
som kan påverka det obrutna fjällets karaktär. För nationalpark och naturreservat gäller särskilda
föreskrifter. Se separat område för hantering av enskilda ärenden.
Förhandsbesked och bygglov i områden som berör riksintressen för totalförsvarets militära del ska
samrådas med Försvarsmakten.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt.
Ras och skred samt översvämning

Risker för ras och skred samt slamströmmar i sluttande terräng måste beaktas vid planläggning. Hänsyn
ska tas till markförhållanden. En geoteknisk utredning av stabiliteten i markområden, som är brantare än
17 grader ska göras i detaljplaner och bygglov. Det gäller även ovanliggande områden. I områden med
lutning 10-17 grader bör en geoteknisk utredning övervägas. Bebyggelse bör inte placeras på släntkrön vid
branta slänter. Vegetation ska behållas i slänter och på släntkrön. Geotekniska och geohydrologiska
utredningar är viktigare än tidigare pga. påverkan från klimatförändringar.
Kommunikationer

Endast leder för rennäringen, det rörliga friluftslivet samt rymdverksamheten tillåts. Inga åtgärder som kan
påverka det obrutna fjällets karaktär. För nationalparker och naturreservat gäller särskilda föreskrifter. Se
separat område för hantering av enskilda ärenden.

N2 Naturreservat Torneträsk-Soppero fjällurskog
De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att skydda de
fjällnära skogarna från avverkning.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både kommuninvånarna och turister.
Området är upplåtet för jakt och fiske. Rennäring bedrivs i området. Natura 2000-område.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Torneträsk-Soppero FUR. Inga
åtgärder, som kan påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen
och det rörliga friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från
länsstyrelsen.
Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk. De gamla skogarna har särskilt stora
värden. Området är upplåtet för jakt och fiske.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot naturreservatsföreskrifterna (3 kap 6 §
MinL).
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Området omfattas av Natura-2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för
verksamheter, som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten
leder till skada på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N2 Alajaure naturreservat
Naturreservat som främst är avsatt för att skydda djur- och växtlivet. Området är också av betydelse för
det friluftslivet för både kommuninvånarna och turister, bl.a. för fiske och småviltjakt. Rennäring bedrivs i
området. Natura 2000-område.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Alajaure. Inga åtgärder som kan
påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga
friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot naturreservatsföreskrifterna (3 kap 6 §
MinL).
Området omfattas av Natura-2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för
verksamheter som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten
leder till skada på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N3 Obrutet fjällområde
En litet område ligger i obrutet fjäll utanför EN2 och EN3. Se vidare N3 i Kirunafjällen.

N5 Obrutet fjällområde - Könkämä
Område inom obrutet fjäll mot Könkämä älvdal. Inom område för obrutet fjäll och har i Miljöbalken fått
särskilt skydd mot olika former av exploatering. (MB 4 kap 5 §)
Stor betydelse för det rörliga friluftslivet och närområde till byarna i Könkämä älvdal. Renskötsel bedrivs
inom hela området av Könkämä sameby. Svåra passager beaktas.
Fångstgropsystem finns i Rautakurkkio söder om Siikavuopio. 4 km nordväst om Saarikoski ligger den
kulturhistoriskt intressanta Ruonala kyrkplats från 1600-talet. Riksantikvarieämbetets fornsök beaktas vid
hantering av enskilda ärenden.
Risk för markslitage pga. omfattande fyrhjulings- och motorcykelkörning och turism eller skoterkörning
på barmark.
Utanför område för räddningstjänsten.
Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällets karaktär. Endast bebyggelse och andra anläggningar för
rennäringen, den vetenskapliga forskningen och det rörliga friluftslivet tillåts. Rennäringens behov av
renvaktarstugor hänvisas i första hand till Kummavuopio, Keinovuopio, Saarikoski, Naimakka och
Siikavuopio för att undvika utspritt byggande i älvdalen.
Särskild hänsyn till åsarna och fångstgroparna vid Siikavuopio.
Inom obrutet fjäll ska anmälan om samråd enligt MB 12:6 alltid ske innan en mineralundersökning
påbörjas (7b § förordning 1998:904 om täkter och anmälan för samråd). Tavvavuoma omfattas av Natura2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för verksamheter, som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

EN2 Torneträsk-Soppero fjällurskogsreservat där Vittangi och Påkketanjaure
naturreservat ingår
Påkketanjaure och Vittangi naturreservat avsattes 1988 för att skydda det som ännu återstår av de fjällnära
skogarna. De tidigare domänreservaten avsattes som fjällurskogsreservat under år 2000. Avsikten var att
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skydda de fjällnära skogarna från avverkning. Påkketanjaure och Vittangi ingår i Torneträsk-Soppero
fjällurskog men behåller bestämmelserna från 1988. Natura 2000-område.
Område för obrutet fjäll har i Miljöbalken fått särskilt skydd mot olika former av exploatering. (MB 4 kap
5 §) Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både kommuninvånarna och turister.
Området är upplåtet för jakt och fiske. Renskötselområde inklusive svåra passager finns i området.
Vid Vittangijärvi finns ett område av mycket stort värde för fågellivet samt andra naturvärden. De gamla
skogarna har särskilt stora värden. Området söder om Dávvavuopmi/Tavvavuoma bör särskilt beaktas.
Enskilda ärenden hanteras enligt bestämmelserna för naturreservat Torneträsk-Soppero FUR samt
områdesbestämmelserna för Esrange generalplan. Inga åtgärder som kan påverka det obrutna
fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen, rymdverksamheten och det rörliga
friluftslivet. Bebyggelse och andra ingrepp i naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Naturreservatet innebär bl.a. förbud mot att bedriva skogsbruk.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot naturreservatsföreskrifterna (3 kap 6 §
MinL).
Området omfattas av Natura-2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för
verksamheter som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten
leder till skada på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.
Om rymdverksamheten och undersökningsarbete eller bearbetning för mineralutvinning inte kan bedrivas
parallellt har Esranges verksamhet har företrädesrätt. (Mineralförordningen 14a §)

EN3 Obrutet fjällområde – Esrange raketskjutsfält
Område inom områdesbestämmelse för Esrange generalplan samt obrutet fjäll, men utanför SopperoTorneträsk naturreservat. Område för obrutet fjäll har i Miljöbalken fått särskilt skydd mot olika former av
exploatering. (MB 4 kap 5 §)
För verksamheten vid Esrange finns ett skjutfält som delats in A-, B- och C-zon. Största delen av EN3
ingår i skjutfältets B- och C-zon. De yttre delarna ingår inte i skjutfältet men är avsatta som skyddszoner
kring skjutfältet i områdesbestämmelsen för att öka säkerheten. Risker från rymdverksamheten hanteras av
Esrange verksamhetsplaner.
Renskötsel bedrivs i hela området. Områden för renskötarbostäder och anläggningar finns i Rostufjällen.
Svåra passager beaktas i enskilda ärenden.
Viktigt för friluftslivet, både för kommuninvånarna och turister. Merparten av området ingår i regleringsområden för skoter, där det endast är tillåtet med skotertrafik på skoterleder.
Jakt och fiske bedrivs i området.
Pältsaområdet och Tavvavuoma är Natura 2000-områden. Selen och myrarna norr om Liedakka är mycket
fågelrika. Kring Keuskekero finns ett tillhåll för myrspov. Tavvavuoma myrområde är medtaget i den
svenska listan över våtmarksområden av globalt skyddsvärde enligt Convention of Wetlands.
Rostojávri/Rostojärvi och området kring sjön omfattas av riksintresse för kulturmiljövården pga.
fornlämningsmiljö, samisk kulturmiljö. Vuoskojaure ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram där
länsstyrelsen har pekat ut vilka kulturmiljöer ut ett regionalt och nationellt perspektiv. Där beskrivs att
platsen har äldre lämningar samtidigt som området fortfarande används. Riksantikvarieämbetets fornsök
används vid hantering av enskilda ärenden. Arkeologisk utredning kan komma att bli aktuell.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Inga åtgärder som kan påverka det
obrutna fjällets karaktär tillåts. Endast bebyggelse för rennäringen, raketverksamheten och det rörliga
friluftslivet tillåts. Särskild hänsyn tas till områdets kända naturvärden samt kulturvärden runt
Rostojávri/Rostojärvi. Utanför räddningstjänstområde.
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Inom obrutet fjäll ska anmälan om samråd enligt MB 12:6 alltid ske innan en mineralundersökning
påbörjas (7b § förordning 1998:904 om täkter och anmälan för samråd). Tavvavuoma omfattas av Natura2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för verksamheter, som kan riskera att
påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten leder till skada på naturtyper eller
arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.
Om rymdverksamheten och undersökningsarbete eller bearbetning för mineralutvinning inte kan bedrivas
parallellt har Esranges verksamhet har företrädesrätt. (Mineralförordningen 14a §)

EN8 Del av Esrange raketskjutfält
EN8 ligger inom riksintresse för turism, friluftsliv, främst det rörliga friluftslivet (MB 4:2). Området är
utanför obrutet fjäll och utanför naturreservaten.
Ligger inom raketskjutfält zon B.
Renskötselområde för Lainiovuoma sameby. Svåra passager beaktas. Jakt och fiske bedrivs i området.
Område med känslig mark och tunt jordtäcke. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas
till lång insatstid för räddningstjänsten.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Endast bebyggelse för rennäringen,
raketverksamheten och det rörliga friluftslivet tillåts.
Undersökningsarbete, bearbetning eller liknande för mineralutvinning kräver länsstyrelsens tillstånd. Om
rymdverksamheten och undersökningsarbete eller bearbetning inte kan bedrivas parallellt har Esranges
verksamhet har företrädesrätt. (Mineralförordningen 14a §)

ERa6 Gealdnam
Skiljningsgärde inom Talma sameby. Vägförbindelse saknas, frakt via helikopter. Skoterled går förbi
området.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Området ingår även i naturreservatet
Torneträsk-Soppero fjällurskog samt inom obrutet fjäll. Hantering av enskilda ärenden sker i enlighet med
föreskrifter för naturreservatet samt områdesbestämmelserna.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

ERb8 Vuoskojaure
Sommarviste för Talma sameby som används säsongsvis. Bl.a. bebott i samband med slakt vid Gealdnam,
ERa6. Området ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram där länsstyrelsen har pekat ut vilka kulturmiljöer
ut ett regionalt och nationellt perspektiv. Där beskrivs att platsen har äldre lämningar samtidigt som
område fortfarande används.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Kommunantikvarie ges möjlighet
att yttra sig i enskilda ärenden. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid
utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Radonrisk är inte utredd. Skoterled går genom området.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Endast bebyggelse för rennäringen tillåts.
Samråd med samebyn och länsstyrelsen sker i enskilda ärenden. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna
i områdesplanen samt att området ligger inom obrutet fjäll.
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ERa22 Vuoskojaure
Renvaktarstuga och gärde för Talma sameby.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna i
områdesplanen samt att området ligger inom obrutet fjäll.
Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av enskilda ärenden.

ERa20 Duottargahcoaivi, ERa21 Tavvaskaite, ERa10 Ittecuolma
Områden för Lainiovuoma sameby. I Ittecuolma finns kalvmärkningshage och renvaktarstuga intill
skoterled och vandringsled mot Rostojávri/Rostojärvi.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna i
områdesplanen samt att området ligger inom obrutet fjäll.
Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av enskilda ärenden.

ERb11 Pulsujärvi
Viste för Lainiovuoma sameby. Bebyggelsegrupp som är bebodd delar av året, främst höst och vår.
Området nås via väg med avfart från E45 mellan Idivuoma och Övre Soppero.
Ligger mitt i målområdet för Esrange raketskjutfält. Av säkerhetsskäl bör så få människor som möjligt
vistas i skjutfältet. Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Endast bebyggelse som
oundgängligen behövs för renskötselns behov kan tillåtas. Samråd med samebyn och länsstyrelsen sker i
enskilda ärenden. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna i områdesplanen.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten. Radonrisk är inte utredd.

Rb12 Rostojávri/Rostojärvi
Viste för Lainiovuoma sameby. Flyttled över sjön och betesområde. Området ligger inom
regleringsområde för skoter, men skoterleder går in till området. Sjön och området kring sjön omfattas av
riksintresse för kulturmiljövården pga. fornlämningsmiljö, samisk kulturmiljö. (RAÄ)
Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av enskilda ärenden. Arkeologisk utredning kan
komma att bli aktuell. Även riksintresse för friluftsliv och naturvård.
Området ligger inom zon C av Esrange raketskjutfält, vilket innebär att raketer mera sällan beräknas falla
ner i området.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet.
267

ROSTUFJÄLLEN

LAGAKRAFTHANDLING

Detaljplan styr markens användning och områdesbestämmelser för Esrange reglerar området utanför
detaljplanen. Endast bebyggelse för rennäringen tillåts. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna i
områdesplanen samt att området ligger inom obrutet fjäll. Utanför räddningstjänstens insatsområde.
Radonrisken är inte utredd. Avlopp löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett.

ERb9 Järämä, Jarin
Brukningscentrum för Saarivuoma sameby. Bebyggelsegrupp som är bebodd delar av året, främst höst och
vår. Området nås via väg med avfart från E45 mellan Idivuoma och Övre Soppero.
Ligger mitt i målområdet för Esrange raketskjutfält. Av säkerhetsskäl bör så få människor som möjligt
vistas i skjutfältet. Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Endast bebyggelse som
oundgängligen behövs för renskötselns behov kan tillåtas. Samråd med samebyn och länsstyrelsen sker i
enskilda ärenden. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna i områdesplanen.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Radonrisk är inte utredd. Avlopp
löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska
hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.

ERb22 Raggisvarri, ERb23 Kiepanjaure-Kamasjaure, Gamasjaure
Sommarvisten för Saarivuoma sameby.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Radonrisk är inte utredd. Avlopp
löses genom infiltration av spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska
hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Endast bebyggelse för rennäringen tillåts.
Samråd med samebyn och länsstyrelsen sker i enskilda ärenden. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna
i områdesplanen samt att området ligger inom obrutet fjäll.

ERb14 Koltaluokta, Goltaluokta, ERa19 Sydväst om Treriksröset,
ERb16 Hurvi, ERb17 Bassevárri, ERa18 Nealke
Områden med slaktgärde och renvaktarstugor för Könkämä sameby. Goltaluokta är sameviste för
Könkämä sameby. Skiljningsgärde och renmärkning i Nealke för Könkämä sameby.
Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av enskilda ärenden, hänsyn tas till fornminnen.
Det kan även vara aktuellt med arkeologisk utredning i området.
Att samla renvaktarstugor/renskötarbostäder till vissa områden skonar naturmiljön i övrigt, till nytta för
både rennäringen och det rörliga friluftslivet. Vid bygglovsprövning är det särskilt viktigt med
anpassningen till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Avlopp löses genom infiltration av
spillvatten och torrtoalett. Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för
räddningstjänsten.
Ligger inom område med alunskiffer i berggrunden, vilket innebär att radonrisk förekommer. Radonrisk är
inte utredd.
Områdesbestämmelser Esrange generalplan gäller för området. Fritidshus tillåts inte pga. bestämmelserna i
områdesplanen samt att området ligger inom obrutet fjäll.

Y9 Rostojávri/Rostojärvi
Turistanläggning/Fiskeläger vid sjön Rostojávri/Rostojärvi. Flyttled över sjön och betesområde. Området
ligger inom regleringsområde för skoter, men skoterleder går in till området. Sjön och området kring sjön
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omfattas av riksintresse för kulturmiljövården pga. fornlämningsmiljö, samisk kulturmiljö. (RAÄ)
Riksantikvarieämbetets fornsök används vid hantering av enskilda ärenden. Arkeologisk utredning kan
komma att bli aktuell. Även riksintresse för friluftsliv och naturvård.
Området ligger inom zon C av Esrange raketskjutfält, vilket innebär att risken för att raketer faller ner i
området är mindre än i övriga zoner.
Detaljplan styr markens användning och områdesbestämmelser för Esrange generalplan reglerar området
utanför detaljplanen. Området ligger utanför räddningstjänstens insatsområde. Radonrisken är inte utredd.
Ny bebyggelse ska uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse.
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PESSINKI

Bild 197 Pessinki inom röd avgränsning

Pessinki består av området innanför obrutet fjäll i östra delen av kommunen. Fjällområdet omfattas inte av
sammanhållen bebyggelse. Tre samebyar verkar inom Pessinki.
Pessinki fjällurskogsreservat ligger i området. Naturreservatet avsattes 1988 för att skydda och bevara det
som återstår av de fjällnära skogarna. Området innanför obrutet fjäll har ett särskilt skydd mot olika
former av exploatering.
Fjällområdet avgränsas av kommungränsen mot Pajala i öster och gränsen för obrutet fjäll i övriga
väderstreck. Fjällområdet består av fjällnära skogsmark och är av stor betydelse för djurlivet. Fjällområdet
används för besöksnäringen samt av kommuninvånarna i Kiruna och Pajala.
I fjällområdet ligger Viikusjärvi där det finns permanentbostäder och fritidsbostäder. Kommunen anser att
det inte är lämpligt att byn ligger inom obrutet fjäll.

Utveckling
Utvecklingsmöjligheter/tillväxt

Området inom obrutet fjäll som hela fjällområdet omfattas av har särskilda skydd för exploatering. Endast
bebyggelse för rennäringen, det rörliga friluftslivet och den vetenskapliga forskningen tillåts.
Mark- och planberedskap

Området omfattas inte av detaljplaner.
Merparten av marken i området ägs av staten. Kommunen äger ingen mark i området.
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Förutsättningar
Näringsliv och service

Rennäring och turism bedrivs i området.
Fritid och friluftsliv samt besöksmål och aktiviteter

Fjällområdet används för jakt och fiske av kommuninvånare i Kiruna och Pajala samt för besöksnäringen.
Skoterleden mellan Lannavaara och Saivomuotka går genom området. Från Saivomuotka går leden vidare
via Karesuando till den allra nordligaste delen av kommunen och Sverige. Från Lannavaara delas leden
upp och den västra leden går via Soppero till Jukkasjärvi och Kiruna. Den östra leden går via Lainio till
Vittangi och Masugnsbyn. Samtliga leder är kommunala.
Vatten och avlopp, energi

I fjällområdet finns inget kommunalt VA.
Kommunikationer
Väg

Väg finns till Viikusjärvi men i övrigt saknas bilvägar i fjällområdet.
Kollektivtrafik

Sudjavaara och Lannavaara samt Lainio är fjällområdets närliggande byar med tillgång till busstrafik.
Sträckan Karesuando-Sudjavaara och Lainio-Vittangi trafikeras endast skoldagar.
Riksintressen

Obrutet fjäll omfattar hela fjällområdet. Merparten av fjällområdet omfattas av riksintresse för naturvård.
Delar av området omfattas av riksintresse för rennäringen. Merparten omfattas även av Natura 2000,
habitatdirektivet samt fågeldirektivet.

Bild 198 Riksintressen rennäring
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Bild 199 Riksintresse naturvård och obrutet fjäll. Naturreservatsområdet och vattendragen är Natura 2000.

Bild 200 Försvarets riksintresse, lågflygningsområde

Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse, särskilt rennäringens riksintressen behöver utredas och
hanteras mer utförligt i den fortsatta planeringen
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Övriga intressen

Strandskydd på 100 meter från strandkant (upp på land och ut i vattnet) gäller enligt Norrbottenskartan i
skala 1:500 000.
Naturreservat för Pessinki samt pågående reservatsbildningar ingår i fjällområdet, se karta.

Bild 201 Skyddad natur och pågående reservatsbildningar inom Pessinki

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster

Hög ekologisk status finns i större delen av fjällområdena. Ett par vattendrag i Pessinki har god ekologisk
status. Lainioälven norra del har god ekologisk status.
Övriga miljökvalitetsnormer berörs inte.

Övergripande konsekvenser
Miljökonsekvenser

Inga särskilda miljökonsekvenser har identifierats. Vindkraft i Karesuandobygden har minskats.

Gällande planer och utredningsbehov
Planer och bestämmelser

Föreskrifter för naturreservat Pessinki fjällurskogsreservat FUR gäller för området som omfattas av
naturreservat.
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Hantering av enskilda ärenden/planeringsöverväganden
Generellt

Endast bebyggelse för rennäringen, det rörliga friluftslivet samt den naturvetenskapliga forskningen tillåts.
Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällets karaktär. För naturreservatet gäller särskilda
föreskrifter.
Förhandsbesked och bygglov i områden som berör riksintressen för totalförsvarets militära del ska
samrådas med Försvarsmakten.
Alla höga objekt ska samrådas med Försvarsmakten. Med högt objekt avses objekt över 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att frågor om riksintresse i den fortsatta planeringen behöver utredas och hanteras mer
utförligt

N2 Pessinki fjällurskogreservat där Pessinki naturreservat ingår
Naturreservat som är avsatt för att bevara det som återstår av de skyddsvärda fjällnära skogarna. De gamla
”orörda” skogarna har särskilt stora värden. Området är upplåtet för jakt och fiske. Pessinki-området är av
stor betydelse för djurlivet med bl.a. hotade arter. Natura 2000-område.
Föreskrifter för naturreservatet Pessinki fjällurskogsreservat FUR tillämpas.
Området är också av betydelse för det rörliga friluftslivet för både lokalbefolkningen och besöksnäringen.
Rennäringen har intressen i området.
Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga friluftslivet tillåts. Bebyggelse och andra ingrepp på
naturreservatet kräver tillstånd från länsstyrelsen. Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällets
karaktär tillåts.
Undersökningsarbete för mineralutvinning får inte strida mot naturreservatsföreskrifterna (3 kap 6 §
MinL).
Området omfattas av Natura-2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB för
verksamheter som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om verksamheten
leder till skada på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från regeringen.

N4 Obrutet fjällområde - Pessinki
Lågfjällsområde nästan helt utan bebyggelse. Inom område för obrutet fjäll och har i Miljöbalken fått
särskilt skydd mot olika former av exploatering.
Sveriges största obrutna skogsområde. Fristad för hotade djurarter.
Området är viktigt för det rörliga friluftslivet, både för kommunens invånare och turismen.
Turistverksamheten har intressen i området och därmed bör områdets karaktär bibehållas.
Viikusjärvi med anslutningsväg ligger idag innanför obrutet fjäll, men då området består av bebyggelse bör
det lämpligen ligga utanför gränsen till obrutet fjäll. Viikusjärvi ingår i Sopperobygden.
Modernt skogsbruk med vägnät är inte lämpligt i område innanför obrutet fjäll.
Renskötselområde för Vittangi, Lainiovuoma och Könkämä sameby med bl.a. svåra passager.
Fångstgropar finns i området. Vid enskilda ärenden beaktas Riksantikvarieämbetets fornsök.
Inom obrutet fjäll ska anmälan om samråd enligt MB 12:6 alltid ske innan en mineralundersökning
påbörjas (7b § förordning 1998:904 om täkter och anmälan för samråd). Ett litet område av TorneträskSoppero fjällurskogsreservat omfattas av Natura-2000. Detta innebär att det krävs tillstånd enligt 7 kap. 28
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a § MB för verksamheter, som kan riskera att påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt. Om
verksamheten leder till skada på naturtyper eller arter i Natura 2000-området krävs tillstånd från
regeringen.
Inga åtgärder som kan påverka det obrutna fjällområdets karaktär tillåts. Endast bebyggelse eller andra
anläggningar för rennäringen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet tillåts. Stor
restriktivitet mot bebyggelse inne i Pessinkiområdet. De omkringliggande orterna Viikusjärvi, Idivuoma,
Suijavaara, Parkalompolo och Lainio bör användas istället. Turistisk verksamhet ska ta hänsyn till
naturvården. Utanför räddningstjänstområde.

N2e Utökning av Pessinki fjällurskogsreservat
Nya områden för utökning av Pessinki naturreservat utreds. Dessa är Suopastussolka
(Karesuandobygden), Nuulaki och Vittalaki-Aljunjoki som ligger öster om Pessinki vid/nära gränsen mot
Pajala kommun. Se bild 169 Skyddad natur och pågående reservatsbildningar och områden med höga
naturvärden. Endast bebyggelse för rennäringen och det rörliga friluftslivet tillåts inom dessa områden.
Tillstånd från länsstyrelsen kan komma att krävas.

Rb19 Pessinki, Pounikko, Ra20 Kursujärvi
Kalvningsområde för Vittangi skogssameby. Naturreservatsföreskrifterna tillämpas. Ny bebyggelse kan
prövas i bygglov, där det är särskilt viktigt med anpassning till landskapsbilden och platsens natur- och
kulturvärden. Radonrisk är inte utredd. Samråd med länsstyrelsen sker i varje enskilt ärende.
Renvaktarstugor och renskötarbostäder kan prövas. Fritidshus tillåts inte.
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Duottargahcoaivi (ERa20) 267

A

E

Abisko (Ra26) 112

Esrange (ET3) 146

Abisko (T4) 112

Esrange raketskjutfält (del av) inom
Jukkasjärvibygden (ENS) 145

Abisko nationalpark (del av) inom Kirunafjällen
(N1) 254
Abisko nationalpark (del av) inom
Torneträskbygden (N1) 108
Abisko naturvetenskapliga
station/Polarsekretariatet (N2) 109
Abisko turist (Yb11) 116
Abisko östra (B22) 101
Abisko östra (F27) 106
Ainettijoki (F23) 242
Áitejohka-Buollanorda (Ra21) 75
Aitiniemi (F12) 70
Alajaure naturreservat (del av) inom Kiruna
närområde (N2) 73
Alajaure naturreservat (del av) inom Rostufjällen
(N2) 264
Alajaure naturreservat (del av) inom
Torneträskområdet (N2) 110
Alesjaure (Rb2) 255
Alttajärvi (F6) 67

Esrange raketskjutfält (del av skogslandet) inom
Jukkasjärvibygden (EGS) 145
Esrange raketskjutfält (del av) inom
Karesuandobygden (EN8) 243
Esrange raketskjutfält (del av) inom
Karesuandobygden (ENS) 243
Esrange raketskjutfält (del av) inom Rostufjällen
(EN8) 266
Esrange raketskjutfält (del av) inom
Sopperobygden (EN8) 213
Esrange raketskjutfält (del av) inom
Sopperobygden (ENS) 214
Esrange raketskjutfält (del av skogslandet) inom
Sopperobygden (EGS) 213
Esrange raketskjutfält (del av) inom
Svappavaara-Vittangibygden (ENS) 177
Esrange raketskjutfält (del av skogslandet) inom
Svappavaara-Vittangibygden (EGS) 176
G

Gealdnam (ERa6) 266

Aptassjöarna (F7) 68

H

Aptasvaara, Aptasvare fjällurskogsreservat, FUR
(N2) 73

Holmajärvi (B51) 56

Aptasvare naturreservat (N2) 30

Huornaisenvuoma (X5) 215

B

Hurvi (ERb16) 268

Bassevárri (ERb17) 268

Huornanen (Ra22) 215

I

Bergfors (B50) 56

Idivuoma (B52) 239

Björkliden (Yb3) 117

Idivuoma (Ra28) 244

Buollanorda (Rb1) 75

Industriverksamhet inom Jukkasjärvibygden
(X2) 147

D

Dolomit och grafit i Masugnsbyn (J4) 183

Industriverksamhet inom Kiruna närområde
(X2) 77
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J

Jukkasjärvi (B30) 136
Jänkänalusta (B53) 57
Jänkänalusta (F14) 71
Järämä/Jarin (ERb9) 268
K

Kaalasjärvi (B54) 58
Kaiseniemi, Gáisenjárga (T5) 113
Kaisepakte (F29) 108
Kalixfors (M1) 72
Kalixforsbron (F9) 68
Kalix älv (NS10) 185
Kalix älvdals övre del (N6) 74

Kiruna närrekreationsområde inom
Svappavaara-Vittangibygden (NS20) 187
Koltaluokta/Goltaluokta (ERb14) 268
Kopparåsen (F30) 108
Krokvik (B56) 59
Kummavuopio (Yb8) 244
Kummavuopio/Gobmevuohppi (Rb15) 244
Kuoksu (Bj57) 171
Kurravaara (B58) 59
Kursujärvi (Ra20) 275
Kuttainen (Bj31) 235
Käyrävuopio (F15) 72
Könkämä älvdal (N9) 244
L

Lainio (Bj59) 173

Kalix älv/Svappavaara (F17) 177

Lainio älv inom Svappavaara-/Vittangibygden
(NS12) 186

Karesuando (B21) 233

Lainio älv inom Sopperobygden (NS12) 214

Kauppinen (B55) 138

Lannavaara (B32) 206

Kebnekaise (Y6) 256

Lappeasuanto (Y7) 188

Keinovuopio (Yb8) 245

Latnivaara naturreservat (pågående bildning)
(N2e) 145

Keinovuopio/Geaidnovuohppi (Rb13) 244
Kiepanjaure-Kamasjaure/Gamasjaure (ERb23)
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Laukkuluspa (B60) 61

Kiirunavaara-Viscaria-Pahtohavare inom Kiruna
centralort (J1) 29

Laxforsen (F2) 142

Kiirunavaara-Viscaria-Pahtohavare inom Kiruna
närområde (J1) 72

Luossavaara inom Kiruna centralort (Yb1) 30

Laukkuluspa (F11) 69

Leveäniemi gruvområde (J2) 183

Kirkkoväärtijärvi (YF5) 65

Luossavaara inom Kiruna närområde (Yb1) 76

Kiruna närrekreationsområde inom
Jukkasjärvibygden (NS20) 145

M

Kiruna närrekreationsområden inom Kiruna
centralort (NS20) 30
Kiruna närrekreationsområden inom Kiruna
närområde (NS20) 74

Makkaravaara (Ra24) 180
Masugnsbyn (B33) 170
Masugnsbyn naturreservat (N2) 184
Maunu (B62) 240
Merasjärvi (B63) 175
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Paksuniemi (B67) 138

Mertajärvi (Bj40) 237

Paksuniemiluspen (F1) 141

Mertajärvi (F22) 241

Parakka (B41) 171

Miesvaara naturreservat (N2) 184

Parakka fritidshusområde (F16) 178

Muonio älv (NS13) 244

Pauranki naturreservat (EN2) 144

N

Pessinki fjällurskogsreservat där Pessinki
naturreservat ingår (N2) 274

Naimakka (Yb8) 246
Nealke (ERa18) 268
Nedre Soppero (B64) 209

Pessinki fjällurskogsreservat inom
Karesuandobygden (N2) 243

Nordkalottvägens närområde (N7) 74

Pessinki naturreservat inom Svappavaara/Vittangibygden (N2) 184

Nordkalottvägens närområde (N7) 111

Pessinki/Pounikko (Rb19) 275

Norr om Tornehamn (Ra27) 112

Piilijärvi (B68) 176

Norr om Torneträsk (F25) 104

Pirttivaara (Ra23) 180

Nunasvaara (X4) 188

Pirttivuopio (B69) 62

Nurmasuanto, Kalix älv (F18) 178

Poikkijärvi (B70) 140

Nurmasuanto, Torne älv (B65) 175

Pulsujärvi (ERb11) 267

O

Obrutet fjällområde – Esrange raketskjutsfält
(EN3) 265
Obrutet fjällområde inom Kirunafjällen (N3)
254
Obrutet fjällområde inom Rostufjällen (N3) 264
Obrutet fjällområde - Könkämä (N5) 264
Obrutet fjällområde norr om Torneträsk (N3)
111
Obrutet fjällområde - Pessinki (N4) 274
Oinakkajärvi-Kallojärvi (F3) 143
Ongelmus naturreservat (pågående bildning)
(N2e) 145
P

Paankijoki-Vuontisjärvi (F24) 242
Pahtavaara (Ra25) 180
Pahtavaara naturreservat (pågående bildning)
(N2e) 145

Puoltsa (B71) 62
Puoltsa (F13) 70
R

Raggisvarri (ERb22) 268
Rakkuriområdet (N20) 74
Rautas (B72) 63
Rautas fjällurskogsreservat (del av) inom
Kirunafjällen (N2) 254
Rautas fjällurskogsreservat (del av) inom Kiruna
närområde (N2) 73
Rautas fjällurskogsreservat (del av) inom
Torneträskområdet (N2) 110
Rautusakara naturreservat (EN2) 144
Rautusakara naturreservat (föreslagen utökning)
(EN2e) 145
Rensjön (B73) 64
Rensjön (Ra5) 74
Rensjön (Ra29) 74
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Riksgränsen-Katterjåkk (Yb2) 113
Rostojávri/Rostojärvi (Rb12) 267
Rostojávri/Rostojärvi (Y9) 268
Rovasuanto (F20) 179
Råvvetievva (Rb4) 255
S

Sakkaravaara (X1) 76
Sautusvaara naturreservat (pågående bildning)
(N2e) 145
Sevujoki naturreservat (pågående bildning) (N2e)
145
Skogsbruksmark (del av) inom
Jukkasjärvibygden (GS) 146
Skogsbruksmark (del av) inom
Karesuandobygden (GS) 243
Skogsbruksmark, se Svappavaara-Vittangibygden
(GS) 214
Saivomuotka (B42) 238
Suijavaara (B74) 241
Sulajoki-Karesuando (NS14) 244
Saarikoski (Yb8) 245
Siikavuopio (Yb8) 246

Temminkivaara-Lainio by naturreservat
(pågående bildning) (N2e) 214
Torneträsk (Yb10) 119
Torneträsk-Soppero fjällurskogsreservat där
Vittangi och Påkketanjaure naturreservat ingår,
se Rostu fjällområde (EN2) 213
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
(N2) 243
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
inom Esrangeområdet (EN2) 243
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
(EN2) 144
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat där
Vittangi och Påkketanjaure naturreservat ingår
(EN2) 264
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
(föreslagen utökning), pågående
reservatsbildningar (N2e) 184
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
(del av) inom Torneträskbygden (N2) 109
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
(del av) inom Svappavaara-Vittangibygden (N2)
184
Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
(del av) inom Sopperobygden (N2) 214

Sydväst om Treriksröset (ERa19) 268

Torneträsk-Soppero fjällurskog naturreservat
(N2) 263

Stenbacken Torneträsk (F26) 105

Torne älvdal-Vittangi älvdal (NS11) 186

Stordalens naturreservat (N2) 109

Tuolpukka (B75) 211

Sevujokk (ERa7) 146
Salmijärvi (ERa23 och ERb18) 146
Svappavaara (B34) 168
Skogsbruksmark inom SvappavaaraVittangibygden (GS) 181
Stordalen (F28) 107
T

U

Utökning av Pessinki fjällurskogsreservat (N2e)
243
Utökning av Pessinki fjällurskogsreservat (N2e)
V

Vadvetjåkka nationalpark (N1) 108
Vassijaure (Rb21) 111

Talvimaa (F19) 179

Vassijaure/Vássijávri (Yb5) 118

Tarfala (T1) 255

Vakkakoski/Kurravaara (F4) 65

Tavvaskaite (ERa21) 267
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Vathanvaara-Nälkäjoki naturreservat (pågående
bildning) (N2e) 145
Vinkkakoski naturreservat (N2) 184
Vittangi (B20) 168
Vivungi (B77) 176
Vittangisuanto (F21) 180
Viikusjärvi (B76) 212
Vuonajohka (Rb3) 75
Vuoskojaure (ERb8) 266
Vuoskojaure (ERa22) 267
Å

Årosjåkk (B78) 65
Ö

Övre Soppero (Bj35) 207
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