Samråd
Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt samla
in synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Samrådet pågår 16 januari - 7 februari 2020.

Vad är ett samråd?
Syftet med samrådet är att ge möjlighet till
insyn och påverkan samt att samla in
synpunkter som bidrar till ett så bra
beslutsunderlag som möjligt. Under samrådet
får myndigheter, sakägare och andra som
berörs av det som planeras möjlighet att ta del
av planhandlingarna. Efteråt sammanställs
alla synpunkter som kommit in i en så kallad
samrådsredogörelse och kommunen tar
ställning till om och hur planförslaget behöver
förändras.
Planhandlingar
Samtliga handlingar som hör till detaljplanen
finns i sin helhet tillgängliga i Stadshuset och
på Kiruna kommuns hemsida:
www.kiruna.se/stenbacken-vastra
Vill du ha handlingarna skickade till dig kan
du kontakta Ann-Sofie Haapalahti på
telefonnummer 0980-756 15 eller via e-post:
plan@kiruna.se
Upplysningar
Upplysningar om planförslaget ges av Monika
Paleckaityte, telefon: 0980-755 64, e-post:
monika.paleckaityte@kiruna.se eller Filip
Storm, telefon: 0980-709 93, e-post:
filip.storm@kiruna.se.
Glöm inte att du som fastighetsägare ska
upplysa dina eventuella hyresgäster om det
pågående samrådet.

Synpunkter
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen
senast den 7 februari 2020 till:
Komunstyrelsen, 981 85 Kiruna
eller till diabas@kiruna.se
Skriv ditt namn och din adress tydligt och
märk yttrandet ” Detaljplan för västra
Stenbacken” och diarienummer 2016–00139.
Den som inte senast under granskningsskedet
har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att överklaga beslutet att anta planen.
Tidplan
Samråd: januari - februari 2020
Granskning: maj 2020
Antagande: september 2020
Laga kraft: tre veckor efter antagande
Planen vinner laga kraft tre veckor efter
antagandebeslutet. Om planen överklagas
fördröjs handläggningstiden.

Detaljplan för västra Stenbacken, Kiruna
kommun
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera
befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra
tillkomsten av ytterligare fritidshus.
Arrendetomterna upplåts med arrendeavtal
och kan inte friköpas. Planen reglerar även
områden för båthus och parkering med plats
för avfallskärl.
Planområdets läge, innehåll och areal
Planområdet finns i Stenbacken vid
Torneträsks södra strand, cirka 6 mil nordväst
om Kiruna. Området ligger på östra sidan om
väg E10 (mellan Torneträsk och E10) och
omfattas av fyra uddar. Planområdet
avgränsas i väster av E10 och i söder finns
Torneträsk. Norr om området finns flertalet
fritidshus.
Planområdets areal är cirka 77 ha, varav 39 ha
vatten.

Arbetet med planen bedrivs med
standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Planområdet markeras med rött
Miljökonsekvensbeskrivning
Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning
beträffande betydande miljöpåverkan enligt
miljöbalken har upprättats 2019-09-05 som
ett separat dokument. Kommunen bedömer att
planen inte medför en betydande
miljöpåverkan.

Överrensstämmelse med översiktsplan
Planförslaget bedöms vara förenligt med
kommunens översiktsplan (2018) och
fördjupad översiktsplan för
Torneträskområdet (2014) då
markanvändningen är i linje med
översiktsplaner samt då småskalighet
eftersträvas.

