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PLANBESKRIVNING ________________________                                                                    

INLEDNING 
En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden ska 
användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.  

Planarbetet påbörjas med att en undersökning av betydande miljöpåverkan (BMP) görs. I 
undersökningen utreds planens påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man även 
en miljökonsekvensbeskrivning. I samband med att underökningen tas fram påbörjas även 
arbetet med planhandlingarna.  

När en första version av planhandlingarna finns färdig godkänns de av kommunstyrelsen och 
skickas sedan ut på samråd till lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, sakägare samt andra 
berörda i minst tre veckor. Under denna period ges det möjlighet att komma in med skriftliga 
synpunkter på planen till kommunstyrelsen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse 
tillsammans med kommunens kommentarer och planhandlingarna bearbetas.  

Efter bearbetningen godkänns handlingarna och skickas ut på granskning i minst tre veckor på 
samma sätt som under samrådet. De yttranden som inkommer under granskningen sammanställs 
i ett granskningsutlåtande med kommentarer från kommunen. Planhandlingarna bearbetas vid 
behov.  

Detaljplanen godkänns av kommunstyrelsen och antas sedan av kommunfullmäktige. Berörda 
sakägare som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte tillgodosetts har 
möjlighet att överklaga detaljplanen inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla. Om ingen överklagar eller länsstyrelsen överprövar kommunens beslut 
vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan man söka bygglov i enlighet 
med planen.  

PLANHANDLINGAR 
 

Till planen hör: 

� Plankarta med bestämmelser 
� Planbeskrivning 
� Fastighetsförteckning 
� Grundkarta 
� Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 
 

PLANPROCESSEN 
Kommunstyrelsen (Ks) beslutade 2018-11-26, § 367 att lämna positivt planbesked för 
upprättande av detaljplan för Riksgränsen 1:12 m.fl. i Riksgränsen. Planen handläggs med 
standardförförande då detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplaner och bedöms i 
övrigt inte vara av betydande intresse för allmänheten eller medföra en betydande miljöpåverkan.  
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Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets olika steg 
redovisas nedan:  
 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, 
berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, 
allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan.  
 
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 
Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten inför 
granskningen.  
 
Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 
detaljplan granskas under 3 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem 
som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig 
under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget 
ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre 
ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en 
ny granskning genomföras.  
 
Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 
sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.  
 
Antagande. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.  
 
Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter ges. 

 

Ett standardförfarande kan ändras till ett begränsat förfarande ifall föreslagen detaljplan 
godkänns i samrådet, se figur nedan. Ingen synpunkt/yttrande bedöms som ett godkännande. Ett 
begränsat standardförfarande kommer att tillämpas för aktuell ändring om möjligt. 
  

 
Planprocessen (aktuellt steg markeras med rött)  
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Detaljplanen tas fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan. Plankartan har ritats i AutoCAD med Focus detaljplan 2019 och 
SWE_Detaljplan_SIS_Bestämmelsekatalog_v20180801.xml. 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling av besöksanläggningar samt säkerställa 
befintliga verksamheter med tillhörande funktioner.  

BAKGRUND 
Fjällguiden i Kiruna AB bedriver idag verksamhet i hyrd byggnad (ägs av Kiruna kommun) inom 
fastigheten Riksgränsen 1:6. Företaget har sedan 1989 bedrivit turistverksamhet i Riksgränsen 
med inriktning på skoteruthyrning, kläduthyrning, skoterturism, reklamfilm och andra 
arrangemang. Aktuell byggnad är uppförd i en våning och har en byggnadsarea på cirka 200 m2. 
För att möjliggöra utveckling av företagets verksamhet krävs en större byggnad som går att 
anpassa efter behoven.  

Elmqvist inredning och tapetsering AB har ett tomträttsavtal med Kiruna kommun för 
fastigheten Riksgränsen 1:12 med ändamålet hangarbyggnad. Verksamheten består i dag i 
huvudsak av snöröjning med traktorer, fastighetsskötsel, byggnadsarbeten samt skötsel av yttre 
miljö. Företaget har en önskan om att kunna anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten 
för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning vilket innebär behov och 
önskemål av bland annat omklädningsrum, toaletter, bastu, gym, personalbostäder.  

Kallax flyg AB har arrendekontrakt på fastigheten Riksgränsen 1:13 för flygtrafiksändamål, 
fastigheten är inte bebyggd.  

 

  
TV: Foto på byggnad inom fastigheten Riksgränsen 1:6. TH: Foto på byggnad inom Riksgränsen 1:12 
(Källa: Fjällguiden i Kiruna AB) 
 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Kiruna kommun äger marken inom planområdet. Byggnaden inom Riksgränsen 1:6 hyr 
Fjällguiden i Kiruna AB av kommunen. Riksgränsen 1:13 (är obebyggd) arrenderar kommunen ut 
till Kallax flyg AB. Byggnaden inom Riksgränsen 1:12 äger Elmqvist inredning och tapetsering AB 
och har tomträttsavtal med Kiruna kommun. 
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PLANDATA 

Områdets läge och areal 
Planområdet, om cirka 11 000 m2, är beläget i Riksgränsen i anslutning till sjön Viepmatluoktas 
(Vassijaure) västra strand, cirka 13 mil nordväst om Kiruna. Området ligger i östra delen av 
Riksgränsen, på norra sidan om väg E10.  

Planområdet omges i nord/nordost av sjön och i söder finns en mindre grönyta samt en 
husvagnscamping. I väster finns ett mindre grönområde som avgränsas genom en insprängd 
bergvägg.   

 

 
Översiktskartor, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa underlagskartor: Metria.se 2020-
02-03).  

TIDIGARE BESLUT 

Riksintressen 
Aktuellt planområdet ligger inom riksintresseområde för: 

• Friluftsliv (enligt 3:6 miljöbalken) 
• Rörligt friluftsliv (enligt 4:2 miljöbalken) 
• Naturvård (enligt 3:6 miljöbalken) 
• Rennäring (enligt 3:5 miljöbalken) 
• Kulturmiljövård (enligt 3:6 miljöbalken) 

Riksintresse för friluftsliv 
Planområdet och hela fjällkedjan ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken, Norrbottens fjällområde. Riksintresseområdet utgörs av fjällkedjan mot Norge samt 
delar mot Finland. Torneälven och Muoniälven ingår också i ett område för friluftslivet som 
sträcker sig ner till kusten.  

Planförslaget bedöms bidra positivt till riksintresse för friluftsliv. Detaljplanen möjliggör för 
bland annat utveckling av besöksanläggningar. Fler människor får möjligheten att komma 
närmare naturen och friluftslivet. Fri passage inom området och ner till stranden säkerställs 
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genom allmän platsmark [NATUR] längst stranden samt i södra delen av planområdet. 
Dessutom regleras ett markreservat, 3 meter brett, genom kvartersmarken för allmännyttig gång- 
och cykeltrafik [x1].  

Riksintresse för rörligt friluftsliv 
Planområdet och stora delar kring Torneträsk ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 
4 kap 2 § miljöbalken, Torneträsk-Paittasjärvi. Kring Torneträsk finns natur- och kulturvärden 
som i sin helhet är av betydelse för turism och friluftsliv.  

Planförslaget bedöms bidra positivt till riksintresse för rörligt friluftsliv. Detaljplanen möjliggör 
för utveckling av bland annat besöksnäring. Fler människor får möjligheten att komma närmare 
naturen och friluftslivet. Fri passage inom området och ner till stranden kommer fortsatt att vara 
möjligt. Allmänhetens tillgång till stranden säkerställs genom att allmänplats [NATUR] regleras 
längst strandlinjen och i södra delen av området. Passage genom kvartersmarken säkras genom 
ett markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik [x1]. 

Riksintresse för naturvård  
Planområdet och stora delar av fjällområdet ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 
§ miljöbalken, Torneträsk. Området Torneträsk ingår delvis i obrutet fjällområde och Abisko 
nationalpark omfattar delar av området. Torneträsk har med sin storlek och placering i 
Torneälvens övre lopp stor inverkan på vattenvariationerna i en stor del av älvsystemet.  

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande inverkan på riksintresset 
naturvård då området sedan tidigare är ianspråktaget. Planförslaget möjliggör endast en 
marginell utökning av exploateringsgraden. Området närmast stranden regleras som allmän 
platsmark [NATUR] för att säkerställa att ingen ytterligare bebyggelse anläggs närmare 
strandlinjen eller inom vattenområdet [W].  Befintlig brygga som finns på västra sidan om piren 
avses rivas. 

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet för att minimera 
inverkan på grundvattnet och naturvården.  

Riksintresse för rennäring 
Planområdet och stora delar kring Riksgränsen/Vassijaure ligger inom riksintresseområde för 
rennäringen (kärnområde och flyttled) enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Gabna sameby bedriver 
verksamhet söder om väg E10. Norr om vägen i Njuorajaureområdet bedriver Gielas 
reinbeitesdistrikt verksamhet på vintern och Talma sameby på sommaren.  

Planförslaget bedöms inte påverka rennäringen på ett betydande sätt då planområdet sedan 
tidigare är bebyggt. Genom att reglera allmänplats [NATUR] i anslutning till sjön säkerställs att 
inga byggnationer sker närmare vattnet än dagsläget. Markanvändningen vattenområde [W] 
säkrar i sin tur att ingen ytterligare bebyggelse anläggs i sjön, befintlig brygga avses rivas.  

Riksintresse för kulturmiljövård  
Planområdet och hela Riksgränsen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård, 
Ofotenbanan [BD 36] enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Järnvägsmiljö längs med Ofotenbanan är en 
viktig miljö för länets industri- och teknikhistoria och landets första, längre elektrifierade bana. 
Ofotenbanan medförde att gruvnäringen fick ett uppsving och turismen kunde utvecklas i 
området. Malmbanan och de lämningar (stationsbyggnader, materielväg, grunder och kyrkogård, 
grunder efter lokstall, hus, hotell och pumpstation) är värden som ligger till grund för utpekandet 
av riksintresseområdet.  

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård på ett betydande sätt då 
planområdet sedan tidigare är ianspråktaget. För att säkerställa att ny bebyggelse inte anläggs 
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med pulpettak utan istället knyter an till omkringliggande byggnader regleras att endast sadeltak 
får uppföras [f2].  

Planområdet berörs i övrigt inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade områden 
eller objekt.  

Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (SFS 1988:950). 

Natura 2000 
Planområdet och hela Torne och Kalix älvsystem (SE0820430) ligger inom Natura 2000 som 
utgör riksintresse enligt 4 kap miljöbalken, utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Natura 
2000-områdena ingår i ett europeiskt nätverk av naturtyper och syftar till att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus för ingående arter.  

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande inverkan på Natura 2000-området då området 
sedan tidigare är bebyggt och ingen bebyggelse eller anläggning möjliggörs i sjön eller närmare 
strandlinjen. Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet för 
att minimera inverkan på grundvattnet och naturvården.  

Strandskydd 
Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Felaktiga beslut 
upphävs av länsstyrelsen vilket kan överklagas till högre instans. Länsstyrelsen fattar beslut om 
dispenser och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas enligt 7:e kap. miljöbalken 

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder 
som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 § miljöbalken: 

1.  Det ska finnas så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §/18 d § miljöbalken 
2.  Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte                                                                                                                                      
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet beaktas detta endast om aktuellt område avser mark som: 

1.  redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  
2.  genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt       
från området närmast strandlinjen,  
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området,  
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
eller om: 
7.  en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen om en plats ligger 
inom ett område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, så kallat ”LIS-område”. 

 

Vid ett beslut om att ge dispens, eller att upphäva strandskyddet, ska alltid en fri passage lämnas 
mellan tomtplatsen och stranden. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast 
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas 
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funktion (7 kap. 18 f § miljöbalken). Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet 
ska därmed inte omfatta den fria passagen. Att fri passage lämnas är inte ett skäl att ge dispens.  
 
Strandskydd enligt miljöbalken gäller 100 meter från Viepmatluokta (Vassijaure) och hela 
planområdet berörs av strandskydd. I gällande detaljplaner har strandskyddet upphävts för delar 
av kvartersmarken. Enligt miljöbalken återinträder strandskyddet inom ett område när en 
detaljplan ersätts med en ny detaljplan.  

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet (genom en generell bestämmelse) 
och som särskilt skäl för upphävandet åberopas (enligt 7 kap 18 d § miljöbalken) skäl 7: en 
byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Strandskyddsbestämmelserna syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vattnet. Strandskyddets syfte bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt på grund av 
att strandskyddet upphävs inom planområdet. Fri passage inom området och ner till stranden 
säkerställs genom allmän platsmark [NATUR] längst stranden samt i södra delen av 
planområdet. Dessutom regleras ett markreservat, 3 meter brett, genom kvartersmarken för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik [x1]. Inga byggnationer tillåts närmare stranden än befintliga 
byggnader.   

LIS-områden 
Kommunen har i sin översiktsplan från 2018 pekat ut delar av Viepmatluokta (Vassijaure) västra 
strand som ett viktigt område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och planområdet 
ligger inom detta område. Motivet till utpekandet är att området är viktigt för utvecklingen av 
verksamheter och boende vilket skapar förutsättning för att kunna behålla arbetstillfällen och 
även ge positiva effekter på sysselsättningen. Utvecklingen i området innebär fler besökande och 
ett stärkt friluftsliv som stödjer den service som finns i Riksgränsen och Abisko.  
 

 
Översiktskarta LIS Riksgränsen Yb2, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa: Översiktsplan 
2018 Kiruna kommun) 
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Naturskydd 
Planområdet berörs inte av några (kända) värdefulla, eller enligt lag, skyddade naturområden 
eller objekt. Under perioden 2000–2020, har det enligt artportalen.se (2020-02-06) inte 
observerats några hotade eller rödlistade arter i området.  

I samband med en planläggning 2016 genomfördes en vegetationsinventering för Riksgränsen 1:6 
(grönområdet direkt väster om aktuell planområdet). Fältinventeringen och rapporten utfördes 
av Sofia Mattiasson Nilsson i samverkan med Lo Ficher från Abisko Naturrum. Enligt 
inventeringen hittades inga skyddade arter, enligt artskyddsförordningen (2007:845).  

Då planområdet sedan tidigare är bebyggt samt då stora delar är hårdgjorda sedan innan bedöms 
det inte finnas något naturvärde inom kvartersmarken. De delar inom planområdet som består av 
gröna ytor regleras som [NATUR] i detaljplanen.  

Om arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen påträffas under exploatering bör samråd 
hållas med länsstyrelsen avseende vidare hantering för att säkerställa att den lokala 
bevarandestatusen för arterna inte påverkas och för att reda ut om dispens från förordningen 
krävs.  

Mellankommunala intressen 
Inga mellankommunala intressen bedöms påverkas av aktuellt detaljplaneförslag. 

Översiktliga planer och program 

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Kiruna kommun (Översiktsplan 2018, 2018-12-11) samt i den 
fördjupade översiktsplanen (Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet, 2014-03-31) pekas 
planområdet och Riksgränsen ut för anläggningsturism. I områdena i och runt Riksgränsen finns 
goda förutsättningar för skidåkning, fjällvandring och övrig upplevelseturism vilket bidrar till 
stora utvecklingsmöjligheter. Trycket för etableringar i området är stort och kan leda till ökad 
attraktivitet. Etablering bör ske i anslutning till den befintliga bebyggelsen och med stor hänsyn 
till omgivningens höga naturvärden samt rennäringens behov.  

I mark- och vattenanvändningskartan i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) pekas hela 
Riksgränsen ut för anläggningsturism [Y1] och de övergripande målen är att prioritera skid- och 
vildmarksturism. Fortsatta möjligheter ges även för rennäringen och en viss utveckling av lokal 
service bör ske. För Riksgränsen finns även en karta i FÖP som redovisar förändringsområden 
där vissa förslagna förändringar beskrivs. I denna karta ligger planområdet i utkanten av ett 
utredningsområde för bostäder.  
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Utdrag mark- och vattenanvändning enligt det fördjupade översiktsplanen, planområdet markeras 
ungefärligen med blå stjärna (Källa: Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet FÖP, 2014-03-31)’ 

 

 
Utdrag förändringsområden enligt det fördjupade översiktsplanen, planområdet markeras ungefärligen 
med blå stjärna (Källa: Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet FÖP, 2014-03-31) 
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Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med kommunens översiktliga planering då syftet med 
planen är att möjliggöra för besöksanläggningar och verksamheter. Dessa markanvändningar 
bedöms bidra till utvecklingen av turismen och servicen i Riksgränsen. Ett utdrag från 
kommunens övergripande mål visas nedan.  

 

  
Utdrag kommunens övergripande mål för Riksgränsen (Källa: Fördjupad översiktsplan för 
Torneträskområdet FÖP, 2014-03-31) 
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Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt och regleras genom två detaljplaner 
(genomförandetiden för båda planerna har gått ut):  

• Ändring och utvidgning av detaljplan för del av Riksgränsen, Mariepigg 1989 reglerar 
markanvändningen småbåtshamn [WV1] och byggnad får uppföras i 1 våning med en 
störta byggnadsyta om 220 m2. Del av detaljplanen ersätts i samband med aktuell 
planläggning.  
 

• Detaljplan för del av Riksgränsen 1:6 (Hangar) 1990 reglerar markanvändningen 
flygtrafik och hangar för mindre sjöflygplan [FLYGTRAFIK] samt flygtrafik för mindre 
sjöflygplan [WF]. Kvartersmarken får bebyggas med högst 6 meter byggnadshöjd och 
största byggnadsyta är 450 m2. Skyltar och ljusreklam på byggnad ska sitta på 
byggnadsfasad och får inte nå upp över taket [f]. Inom vattenområdet får flytbrygga för 
angöring av sjöflygplan anläggas. Detaljplanen möjliggör för bildande av 
gemensamhetsanläggning [g]. Hela den gällande detaljplanen ersätts i samband med 
aktuell planläggning.  
 

 

 
Utdrag från gällande detaljplaner (detaljplan för del av riksgränsen, Mariepigg t.v. och detaljplan för del 
av riksgränsen 1:6 t.h.).  Planområdet markeras ungefärligt med rött.  

 
Pågående planprocesser 
Det pågår inga andra planprocesser i närheten av planområdet.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Mark- och vattenområden 
Planområdet utgörs av mark- och vattenområde. Marknivån inom planområdet är plan och 
befintlig bebyggelse ligger på cirka +462 meter (RH 2000). Marken sluttar svagt ner mot 
strandlinjen (+461 meter RH 2000) och avståndet från vattnet till bebyggelsen är cirka 5–7 meter 
som närmast. I väster avgränsas område av en insprängd bergskant. Marken inom området 
utgörs av grusade ytor för uppställning och parkering med undantag för en mindre gräsbevuxen 
yta i söder. Planområdet är utsatt av nordliga vindar vilket innebär att området vintertid är utsatt 
för snödrev.  

Vattenområdet utgörs av sjön Viepmatluokta (Vassijaure) och i sjön finns en pir. På pirens västra 
sida finns en brygga.  
 

Översiktskarta, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa underlagskarta: Metria.se 2020-
02-03). 
 

Geotekniska förhållanden  
Inga geotekniska undersökningar har gjorts i samband med detaljplanens framtagande. Marken 
bedöms översiktligt vara byggbar för planerat ändamål då området sedan tidigare är bebyggt.  

Enligt SGU:s applikation Geokartan består marken inom planområdet av isälvssediment med ett 
uppskattat jorddjup på cirka 5–10 meter.  

Enligt kommunen översiktsplan ligger planområdet inom liten risk för ras och skred då 
marklutningen inom planområdet ligger mellan 0-2 grader.  
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Kartläggning av riskområden för ras och skred i Riksgränsen, planområdet markeras med röd ring 
(Källa: Översiktsplan 2018 Kiruna kommun).  

Förorenad mark och vatten 
Ingen misstanke finns i dagsläget om att markföroreningar förekommer inom planområdet. 
Frågan om sanering av förorenad mark hanteras om aktuellt enligt miljöbalkens bestämmelser.  

Radon 
Det finns risk för höga radonvärden i området. Höga radonhalter i inomhusluft kan medföra 
negativa effekter på människors hälsa. Det krävs dock vistelse under längre perioder för att 
radonhalterna överhuvudtaget ska kunna leda till några negativa effekter. Med anledning av 
planerad markanvändning och det faktum att det främst rör sig om kortare vistelser för de flesta 
besökarna bedöms radonhalterna inte innebära en risk. Förekomsten av markradon har inte 
undersökts inom området i samband med framtagande av samrådshandlingarna. 

Hydrologiska förhållanden  
Byggnaderna inom planområdet ligger cirka 5–7 meter från strandlinjen. Byggnad inom 
Riksgränsen 1:6 är uppförd någon gång under 1960-talet och under dessa år har byggnaden inte 
påverkats av höga flöden. I och med klimatförändringarna kan vattennivån komma att öka 
ytterligare och det finns risk för att byggnaderna nås av vattnet då de är placerade nära stranden. 

Planförslaget möjliggör inte för någon stadigvarig vistelse och enligt kommunens översiktsplan 
(Översiktsplan 2018, 2018-12-11) får endast byggnader med ett lägre värde placeras inom 
riskområden för översvämning. Detaljplanen möjliggör för turism och verksamheter, byggnader 
för detta bedöms utgöra ett lägre värde.  

Rekreation och friluftsliv 
Riksgränsen är känt för sin skidåkning och framförallt offpistskidåkning. I skidsystemet finns 6 
liftar och 29 nedfarter. Området runt Riksgränsen utgörs av storslagen fjällmiljö och är intressant 
för besöksnäring och lokalbefolkning såväl sommar- som vintertid. I riksgränsen och närliggande 
Björkliden finns turistanläggningar i form av hotell och lägenheter samt föreningsstugor.  

Detaljplanen skapar förutsättningar för besöksanläggningar och verksamheter. Dessa 
markanvändningar bedöms skapa möjlighet för utveckling av turism och service i Riksgränsen.  
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Bebyggelseområden 

Befintliga förhållanden 
Planområdet är idag bebyggt och består av ett båthus i 1 våning och en flyghangar med en högre 
höjd (cirka 4,5 meter byggnadshöjd). Kring byggnaderna är marken hårdgjord och plan då den 
används för uppställning av fordon m.m. Befintlig byggnad inom Riksgränsen 1:6 är cirka 200 m2 

(byggnadsarea) och befintlig byggnad inom Riksgränsen 1:12 är cirka 225 m2 (byggnadsarea).  

Den pir som går ut i vattnet har en brygga på västra sidan som är uppförd sedan länge. Bryggan 
avses rivas.  

 

  
TV: Foto på byggnad inom fastigheten Riksgränsen 1:6. TH: Foto på byggnad inom Riksgränsen 1:12 
(Källa: Fjällguiden i Kiruna AB) 

 

Längst strandlinjen söder om planområdet, mellan området och väg E10, finns flertalet båthus 
med byggnadshöjd om cirka 2 meter. Området sydväst om planområdet består av en 
husvagnscamping där husvagnar och spiketält står uppställda.  

Planförslag 
Planförslaget möjliggör för besöksanläggningar [R], verksamheter [Z], vattenområde [W] och 
natur [NATUR]. 

Användningen besöksanläggningar [R] används för områden som riktar sig till besökare 
och även sådant som kan ses som komplement till besöksanläggningen som mindre 
butiker, servicehus, verkstäder, garage m.m. Även tillfällig vistelse som exempelvis 
personalboende ingår om de tillhör besöksanläggningen.  

Inom användningen [Z] kan verksamheter med begränsad omgivningspåverkan 
lokaliseras. Verksamheter kan vara lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och 
verkstäder. Med begränsad omgivningspåverkan innebär begränsad utsträckning av lukt, 
buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar.  

Vattenområde [W] är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden 
som ska vara öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där karaktären öppet 
vatten avses att bibehållas. 

Markanvändningen natur [NATUR] avser områden för friväxande grönområdet som inte 
sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom ett naturområde kan 
mindre park-, vatten- eller friluftsanläggningar och andra komplement finnas.  
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Byggrätten inom planområdet regleras genom prickad mark (mark som inte får bebyggas). Stora 
delar av den hårdgjorda yta som finns vid anslutningen till området bedöms olämplig att bebygga 
med hänseende till att området behöver hållas fritt för snöhanteringen.  

Högsta tillåtna byggnadshöjd inom planområdet är 7 meter och takvinkel får vara mellan 20–40 
grader, utöver detta får takkupor uppföras men dessa får inte bli större än 50% av takets yta [f1]. 
Endast sadeltak får uppföras [f2] för att knyta an till omgivande bebyggelse och undvika 
pulpettak. Reglerad höjd speglar idag tillåten höjd inom fastigheterna Riskgränsen 1:12 och 1:13.  

Mark närmast strandlinjen, 5 meter, får inte bebyggas (prickad mark i plankartan). Mark för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik [x1] samt mark för servitut avseende rätt till väg [a1] får inte 
heller bebyggas.  

Inom den östra delen av vattenområdet [W] regleras en egenskapsbestämmelse [Helikopter] 
för att möjliggöra att helikopter och mindre sjöflygplan får angöra vattnet.  

Offentlig och kommersiell service 
I Riksgränsen finns skidanläggning, hotellverksamhet och andra verksamheter kopplade till 
turism. Det finns även en livsmedelsbutik.   

Abisko, som är närmsta serviceort, ligger cirka 35 km sydöst om planområdet. Här finns 
livsmedelsbutik, drivmedelsförsäljning och grundskola. Större delen av kommunens offentliga 
och kommersiella service är koncentrerad till huvudorten Kiruna. Här finns sjukhus, skolor 
(grundskolor, gymnasieskola samt folkhögskola), busstation, järnvägsstation m.m. Kiruna ligger 
cirka 130 km sydöst om planområdet.  

Landskapsbild 
Planområdet är synligt från väg E10 och flyghangaren är med sin volym och höjd avvikande mot 
övrig bebyggelse i området närhet.  

Aktuellt planförslag bedöms inte innebära betydande inverkan på landskapsbilden då området 
sedan tidigare är bebyggt och föreslagen höjd speglar tillåten höjd inom Riksgränsen 1:12 och 
1:13.   

Kommunikationer 

Fordonstrafik 
Till planområdet sker idag anslutning via husvagnscampingen (Camping Lapland Resort). 
Befintlig anslutningsväg kommer fortsatt att nyttjas då trafiken inte bedöms förändras nämnvärt.  

Direkt norr om flyghangaren finns ett rättighetsområde för väg som belastar fastigheten 
Riksgränsen 1:12 till förmån för Riksgränsen 1:13. Servitutet säkerställs i detaljplanen genom ett 
rättighetsområde [a1] som är 3 meter brett. Detaljplanen möjliggör även för säkerställande av 
anslutningsväg över Riksgränsen 1:6 (som kommer bilda ny fastighet), se mer information under 
rubriken fastighetsrättsliga frågor.  

Parkering 
Besöksanläggningar kräver vanligen parkeringsplatser för besökare. Turister till Riksgränsen 
kommer mestadels via flyg och transfer från Kiruna eller via tåg vilket innebär att bilburna 
turister är mindre vanligt. Turistföretag i området kring Riksgränsen har därför tillgång till 
fordon för att kunna erbjuda transfer. De turister som besöker planområdet idag går vanligen 
från hotellet alternativt kommer med transfer.  

Inom planområdet bedöms cirka 19 parkeringsplatser kunna inrymmas, se skiss nedan.  
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Illustration på parkeringsplatser inom planområdet, planområdet (delar av) markeras med rött och 
parkeringsplatser markeras med blått 

 

Parkering ska anordnas inom den egna fastigheten eller på annan fastighet (via avtal) vilket 
säkerställs genom en bestämmelse i plankartan [n1].  

Gång- och skotertrafik 
Det finns inga gång- och cykelvägar längst befintlig anslutningsväg. För att säkerställa 
allmänhetens tillgång till piren och naturområdet mot vattnet regleras ett markreservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik [x1] över kvartersmarken.   

Planområdet nås med skoter via sjön Vassijaure, här finns skoterleder som ansluter till ett 
sammanhängande nät av leder både norr- söder- och österut.   

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp (VA). 
Riksgränsen 1:12 är ansluten till kommunalt VA genom avtal. Fastighetsägaren ansvarar för 
ledningarna från pumpstation till fastigheten. Övriga fastigheter inom planområdet kommer att 
anslutas till kommunalt VA. 

Kiruna kommun innehar ledningsrätt för vatten- och avlopp inom reglerad naturmark i södra 
delen av planområdet.  

Dagvatten 
Idag omhändertas dagvatten via infiltration och avrinning i naturmark.  
 
Inga ökade dagvattenflöden väntas jämfört med dagens situation.  
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El och värme 
Byggnad inom Riksgränsen 1:6 är ansluten till elledningar. Någon fjärrvärme är inte utbyggt i 
Riksgränsen.  

Eventuell anslutning och avgift anges av huvudman.  

Tele- och datakommunikationer 
Byggnad inom Riksgränsen 1:6 är ansluten till teleledningar.  

Eventuell anslutning och avgift anges av huvudman.  

Snöhantering  
Planområdet är utsatt av nordliga vindar vilket innebär att området vintertid är utsatt för 
snödrev. Den öppna yta som finns vid anslutningen till planområdet är viktig för snöröjningen i 
området och bör inte bebyggas. Respektive fastighetsägare ansvara för snöröjningen inom den 
egna fastigheten.  

Kiruna kommun ansvarar för snöröjningen av anslutningsvägen till planområdet.  

Avfall 
Tekniska verken i Kiruna AB ansvarar för avfallshantering i närområdet och sop.  

Respektive fastighetsägare ansvarar för sitt hushållsavfall, sophämtning sker var 4:e vecka.  

Räddningstjänst 
Insatstiden för räddningstjänsten är lång. Brandvärn finns i Abisko och insatsstyrka på heltid 
finns i Kiruna.  

Skydd av ledningar 
Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. Vid markarbeten 
ska berörda elnätsföretag kontaktas för begäran om kabelanvisning. Detta ska göras i god tid 
innan planerade grävningsarbeten. 

Tillgänglighet och trygghet 
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt delaktiga i 
samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska göras tillgängliga, trygga 
och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt.  
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Störningar, risker och säkerhet 
Planeringen får inte leda till störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa 
(vilket definieras i 9 kap. 3§ miljöbalken). Med olägenhet för människors hälsa avses en störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en menlig inverkan på hälsan. Även de 
störningar som i första hand påverkar välbefinnandet kan vara olägenheter för människors hälsa, 
till exempel buller. Bedömningen av om en störning inverkar menligt på hälsan beror på hur 
människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska omfattas av bestämmelsen 
krävs att den har en viss varaktighet, antingen genom att den pågår under en sammanhängande 
tid eller att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet. 

Transportled farligt gods  
E10 som passerar Riksgränsen är en utpekad led för transport av farligt gods. Länsstyrelserna i 
Norrbotten och Västerbotten har tagit fram riktlinjer för fysisk planering med hänsyn till farligt 
gods (Riktlinjer för fysisk planering – Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i 
Norrbottens och Västerbottens län, 2019). I riktlinjerna beskrivs att en bedömning av 
risksituationen ska göras inom riskhanteringsavstånd vilket är inom 150 meter från farligt 
godsled. 

Planområdet ligger cirka 230 meter från väg E10 och därmed inte inom riskhanteringsavstånd. 
Några säkerhetshöjande åtgärder bedöms därför inte krävas.    

Trafikbuller 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft (med stöd av 9 kap. 12 § 
miljöbalken). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- och 
bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked.  
 
Planförslaget medger inte bostadsändamål varför förordningen (2015:216) inte gäller aktuell 
detaljplan. De riktlinjer som gäller för bostäder har ändå använt för att kunna bedöma eventuella 
störningar.  

Boverket tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram en broschyr 
(Hur mycket bullrar vägtrafiken?) som visar metoder för att översiktligt kunna bedöma 
ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivåer. Ingående parametrar är hastighet, trafikmängd samt 
avstånd till vägens mitt.  

 

Väg Antal fordon 
Årsdygnstrafik 
[ÅDT] 

Andel tung trafik 
[%] 

Hastighet 
[km/h] 

E10 i höjd med 
Riksgränsen 

1162 34,5% (Kvoten för tungtrafik är inte uppdelad på fjäll/kust varför % 
blir hög) 

70 

Trafikuppgifter, prognos år 2040 enligt trafikuppräkning EVA med kvoten 1,01 för lätt trafik och 1,64 för 
tung trafik  

 

Enligt metod 1 från Hur mycket bullrar vägtrafiken ska trafikmängden uppgå till 110 000 ÅDT 
längst en väg med 70hm/h för att överstiga riktvärdena (60 dBA dygnsekvivalenta ljudnivån) vid 
ett avstånd på 200 meter.  

Planområdet ligger cirka 230 meter från väg E10. Planområdet kommer därmed inte utsättas för 
några olägenheter från vägen.   
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MILJÖKONSEKVENSER 
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer 
och program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett 
program göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Bedömningen ska göras 
enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar och ska 
alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande.  

Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas 
uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen, 
programmet eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska identifieras, 
beskrivas och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ MB. Regeringen får därutöver 
meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Kommunens bedömning 
Kiruna kommun upprättande en undersökning av risk för betydande miljöpåverkan för aktuell 
detaljplan 2020-02-06. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan och någon fullständig MKB behöver inte upprättas.  

Länsstyrelsen har 2020-02-27 i sitt yttrande inte lämnat något yttrande på om planförslaget kan 
innebära betydande miljöpåverkan med hänvisning till att viss information behöver förtydligas.  

Miljömål  
Syftet med de miljöpolitiska målen (prop. 2004/05:150), totalt 16 stycken (redovisas i tabellen 
nedan) är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige 
är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska 
miljömålen. Arbetet sker i samarbete med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och 
andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Länsstyrelsen 
följer också upp hur miljöarbetet går. Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen 
(www.miljomal.nu). 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har konstaterat att inget av miljömålen uppnås till 2020 och ett 
åtgärdsprogram för att nå regionala miljö-, klimat- och energimål, fastställdes under 2018. 
Arvidsjaurs och Gällivare kommuner har under 2018 antagit nya lokala miljömål. 

Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljomal.nu/
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Miljömål  Planens inverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan ± 

2 Frisk luft ± 

3 Bara naturlig försurning x 

4 Giftfri miljö x 

5 Skyddande ozonskikt x 

6 Säker strålmiljö x 

7 Ingen övergödning x 

8 Levande sjöar och vattendrag ± 

9 Grundvatten av god kvalitet ± 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård x 

11 Myllrande våtmarker x 

12 Levande skogar x 

13 Ett rikt odlingslandskap x 

14 Storslagen fjällmiljö ± 

15 God bebyggd miljö ± 

16 Ett rikt växt- och djurliv x 

Förklaringar 
+ positiv påverkan     ++ mycket positiv påverkan 
- negativ påverkan    - - mycket negativ påverkan 
±obetydlig positiv eller negativ påverkan  x ingen påverkan 
 

Kommentar: Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen på ett 
betydande negativt sätt.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 
1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel 
trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett 
ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN för olika 
föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

MKN för utomhusluft 
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

Tillkommande trafik bedöms bli obetydande i sammanhanget. MKN riskerar därmed inte att 
överskridas på grund av detaljplanens genomförande. 
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MKN för vattenförekomster 
Vattenmyndigheterna (5 stycken) har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för 
vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har 
delats in i vattenförekomster för vilka bedömning har skett vilken ekologisk, kemisk eller 
kvantitativ status som vattnet har och vilka krav som ställs för att kunna upprätthålla och 
förbättra denna status. 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela Norrbottens 
län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsetts till 
vattenmyndighet i distriktet. Vattendistriktet beslutade i december 2016 om (nya) MKN, 
åtgärdsprogram och förvaltningsplan för åren 2016-2021. Beslutande MKN innebär kortfattat att 
alla ytvattenförekomster ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus samt att alla grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god kvantitativ status 
och god kemisk grundvattenstatus (om inte undantag har meddelats). Yt- och 
grundvattenstatusen får generellt inte försämras. 

Inget av distriktets vatten uppnår god kemisk status till följd av storskalig och långväga spridning 
av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE, används bland annat som 
flamskyddsmedel), vilka sprids till miljön via läckage från varor, avfallsupplag med mera. Bortsett 
från dessa är det ett femtiotal vattendrag, sjöar och kustvatten som inte uppnår god kemisk status 
på grund av påverkan från olika tungmetaller och tributyltenn (TBT). 

Vattenkvaliteten är överlag god inom distriktet, men vissa utmaningar finns att särskilt ta hänsyn 
till i samband med samhällsutvecklingen: 

• Fysiska förändringar, exempelvis utvinning av energi, vägar, ökad produktionen inom 
jord- och skogsbruk som påverkar vattnen negativt. Fysisk påverkan är den vanligaste 
orsaken till att god ekologisk status inte nås i distriktet. 

• Läckage av metaller och sura ämnen från sulfidjordar i kustområden, beroende av bland 
annat bearbetning och dikning. 

• Storskalig påverkan från areella näringar, exempelvis genom gödsling, utdikning, ökad 
instrålning vid avverkning samt effekter från körskador i marken. 

• Läckage av metaller från avslutad och pågående gruvverksamhet. 

• Vattentäkter som saknar vattenskyddsområde eller där föreskrifter och skyddsområdets 
avgränsningar behöver revideras. I Bottenvikens vattendistrikt är det bara drygt 10 % av 
de allmänna vattentäkterna som har fullgott skydd. 
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Nuvarande status och MKN för berörda vattenförekomster (www.viss.lansstyrelsen.se, 2020-02-
03): 

Vattenföre-
komst 

EU-CD Ekologisk 
status/ 
potential 

Kemisk 
status 

MKN 
Ekologisk 
status 

MKN Kemisk 
status 

Miljöproblem 

Ytvatten-
förekomst: 

Vassijaure 

SE759748-
160013 

 

Hög Uppnår ej 
god 

Hög 
ekologisk 
status  

God kemisk 
ytvattenstatus 
med undantag 
av 
kvicksilver/kvi
cksilverförenin
gar och 
bromerad 
difenyleter. 

Miljögifter till 
följd av 
atmosfäriskt 
nedfall. 

Grundvatten
-förekomst: 
 
WA7558300
0 

 

SE759346-
629752 

 

God 
kvantitativ 
status 

God  God kemisk 
grundvattenstat
us 

 

 

Kommentar: Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka huruvida normerna för god 
ekologisk eller god kemisk status kan uppnås/upprätthållas. Planområdet ska anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet.  

MKN för havsmiljön 
Inget vatten som påverkar kustvatten/MKN berörs av aktuell utveckling. 

MKN för fisk- och musselvatten 
Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt Naturvårdsverkets 
förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

MKN för omgivningsbuller 
MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i förordning 
(2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att kartlägga buller och 
upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett samhälle har fler än 100 000 
innevånare.  

Eftersom Kiruna kommun har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav på 
bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade miljökvalitetsnormer. De 
förändringar som planförslaget medför jämfört med dagens situation ska beskrivas under 
rubriken Trafikbuller.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

Tidplan 
Detaljplanen bedöms kunna antas under hösten 2020. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock tills den 
upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med 
detaljplanen förverkligas. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplanen. För genomförandet ansvarar respektive 
fastighetsägare.  

Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken.  

Kommunen ansvarar för att skicka in ansökan om förrättning till lantmäteriet. 

Fastighetsrättsliga frågor 
 

 

 

Fastighetsrättsliga åtgärder till följd av detaljplanen redovisas i tabellen nedan.  

 

Fastighet Ägare Ändring/Konsekvens 

Riksgränsen 1:6 (del av) Kiruna kommun Del av kvartersmarken styckas av (via 
lantmäteriförrättning) och bildar ny 
fastighet. 

Markreservat för allmännyttig gång- 
och cykeltrafik [x1] regleras (3 meter 
brett) genom fastigheten för att 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
stranden och naturmarken.  

Riksgränsen 1:12 Kiruna kommun Längst den västra fastighetsgränsen 
finns en körbana, ett servitutsområde 
[a1] regleras här för att möjliggöra 
anslutningsväg till förmån för 
Riksgränsen 1:13.  

Riksgränsen 1:13 Kiruna kommun Anslutningsväg möjliggörs genom 
Riksgränsen 1:12 och Riksgränsen 1:6 
(ny fastighet) [a1]. 

 

  

Alla former av ändringar av fastigheter hanteras enligt Fastighetbildningslagen 
(1970:988). Lantmäteriet hanterar dessa förrättningar. 
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Rättighetsområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
När bestämmelser om rättighetsområden, såsom servitut, införs i en detaljplan ska planprocessen 
också innefatta prövning av vissa grundläggande krav som ställs i fastighetsbildningslagen 
(1970:988), FBL.  
 
Med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar bedöms de rättighetsområden som 
föreslås i detaljplanen vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Rättighetsområdena bedöms också 
innebära en mer ändamålsenlig markanvändning samt att fördelarna överväger de kostnader och 
olägenheter som regleringen medför. 

Ekonomiska frågor  

Planekonomi 
Kommunen ansvarar för och bekostar upprättandet av detaljplanen.  

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare utredningar 
Inga ytterligare utredningar bedöms behövas i samband med planens genomförande. 

Behov av kompletterande tillstånd 
Inga kompletterande tillstånd bedöms behövas i samband med planens genomförande. 

SAMRÅD/GRANSKNING 
Efter samråd och granskningen kommer inkomna synpunkter sammanställas i en 
samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Handlingarna kommer därefter, om det 
bedöms vara relevant, att revideras. 

Planfrågor diskuteras under hand med berörda. 

Om inga synpunkter kommer in under samrådet kommer detaljplanen att gå direkt till antagande 
och granskningsskedet slopas.  

  

Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en 
annan fastighet. Det kan till exempel röra sig om rätten att ta väg eller nyttja en brunn på 
annans fastighet. Det finns två huvudtyper av servitut; avtalsservitut (avtal upprättas) och 
officialservitut (myndighetsbeslut). Bestämmelser om rättighetsområde får införas i 
detaljplanen om det behövs för planens genomförande. Bestämmelser om 
rättighetsområden bör införas när ett servitut måste lokaliseras på ett visst sätt inom ett 
kvarter. Bestämmelserna är styrande och kan leda till tvångsbeslut mot fastighetsägarnas 
vilja. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av Tyréns AB i samråd med Kiruna kommun.  

Beställare 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Kiruna kommun 

Kommunens tjänstemän 
Monika Paleckaityte, planhandläggare 
Filip Storm, Exploateringsingenjör 

 

Planförfattare 

Pethra Fredriksson, Tyréns AB 

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
Planavdelningen 

 

Nina Eliasson  
Plan- och exploateringschef 
Kiruna kommun 
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