Detta är en förminskad variant av plankartan. Originalet är i A1-format.

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 12 mars - 2 april 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/jagarskolan-etapp2
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 detaljplanen ges av Timo
Saarensilta, på e-post
timo.saarensilta@kiruna.se eller telefon:
0980-796 93
Glöm inte att du som fastighetsägare ska
upplysa dina eventuella hyresgäster om det
pågående samrådet.

Synpunkter
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen
senast den 2 april 2020 till:
Kommunstyrelsen, 981 85 Kiruna
eller till diabas@kiruna.se
Skriv ditt namn och din adress tydligt och
märk yttrandet ”Detaljplan för Jägarskolan

etapp2, del av Linbanan 1 och Jägarskolan 8:5”

och diarienummer 2020-00062.
Den som inte senast under granskningsskedet
har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att överklaga beslutet att anta planen.
Tidplan
• Samråd: mars 2020
• Granskning: april 2020
• Antagande: maj 2020
• Laga kraft: tre veckor efter antagande
Arbetet med planen bedrivs med standard
planförfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900). Förfarandet kan komma att
ändras till ett begränsat förfarande om
planförslaget godkänns vid samrådet.

Detaljplan för Jägarskolan etapp2 del av
Linbanan 1 och Jägarskolan 8:5
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med planförslaget är att ändra befintlig
detaljplan och fortsatt möjliggöra i huvudsak
bostäder, med mindre inslag av skola, handel,
samlingslokaler m.m. Ändringen omfattar två
tillkommande kommunala gator, samt att
byggrätterna inom området justeras som en
anpassning till detta. Utöver detta föreslås
endast mindre förändringar och i övrigt ställs
samma krav på bebyggelsen som inom
befintlig detaljplan.
Befintlig detaljplan Jägarskolan etapp2 del av
Jägarskolan 8:5 och del av Jägarskolan 8:1
m.fl vann laga kraft den 7 maj 2018 och har en
genomförandetid om 5 år. Ny detaljplan
föreslås därmed inom genomförandetid för
befintlig detaljplan. Planområdet har ännu
inte exploaterats.
Planområdets läge, innehåll och areal
Planområdet är beläget i Jägarskoleområdet
och angränsar mot Kurravaaravägen i öster.
Området omfattar fastigheterna Linbanan 1
och Jägarskolan 8:5.
Området omfattar ca 20 hektar.
Miljökonsekvensbeskrivning
Ingen miljökonsekvensbeskrivning krävs.
Överensstämmelse med översiktsplan
Planförslaget stämmer överens med den
fördjupade översiktsplanen för Kiruna
centralort från år 2014.
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