
 
 
 

Granskning 
Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska 
planförslaget göras tillgängligt för granskning.  
Granskningstiden pågår 11 februari - 3 mars 2019. 
 

 
Detaljplan för Kunskapsnoden 
 
 

 
Varför har man granskning? 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd 
och kommunen bearbetat det utifrån information 
och synpunkter som framkommit ska planförslaget 
vara tillgängligt för granskning inför beslut om 
antagande. Granskningens syfte är att visa det 
bearbetade planförslag som kommunen har för 
avsikt att anta och samtidigt ge berörda 
intressenter en sista möjlighet att lämna 
synpunkter. Det är viktigt att du inkommer med 
dina eventuella synpunkter under 
granskningsskedet eftersom du annars mister 
rätten att överklaga längre fram. 
 
Planhandlingar 
Samtliga handlingar som hör till detaljplanen finns 
i sin helhet tillgängliga i Stadshuset och på Kiruna 
kommuns hemsida: www.kiruna.se/kunskapsnoden 
Handlingarna kommer även att vara upphängda i 
kommunens projektlokal Navet. Navet ligger vid 
Vänortstorget i Kiruna centrum (Elkedjans gamla 
lokaler). 
 
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 Maria 

Persson, e-post: maria.persson@kiruna.se,  

telefon: 0980-706 80 eller Timo Saarensilta,  

e-post: timo.saarensilta@kiruna.se, 

telefon: 0980- 796 93.  

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa 
dina eventuella hyresgäster om den pågående 
granskningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synpunkter 
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen 
senast den 3 mars 2019 till:  
Kommunstyrelsen, 981 85 Kiruna 
eller till diabas@kiruna.se  
 
Skriv ditt namn och din adress tydligt och märk 
yttrandet ”Detaljplan för Kunskapsnoden” och 
diarienummer 2016-1292. 
 
Den som inte senast under granskningsskedet har 
lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 
överklaga beslutet att anta planen. 
 
Tidplan 
• Granskning: 11 februari - 3 mars 2019 
• Antagande: maj 2019 
• Laga kraft: tre veckor efter antagande 
 
Arbetet med planen bedrivs med utökat 
planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

 
Förslag på hur planområdet kan bebyggas, 
planområdet är markerat med blå linje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggrätt 
för skolor, besöksanläggningar (badhus och 
idrottshallar), bostäder, vård, kontor, handel, 
samlingslokaler, transformatorstationer och park.  
 
Planområdets läge och areal 
Planområdet ligger i direkt anslutning till nya 
stadskärnan, norr om den planerade stadsparken.  
Planområdet omfattar ca 12 hektar mark. 

Bakgrund 
Kiruna kommun har ett stort behov av att utveckla 
nya områden för offentlig service, bostäder m.m. 
till följd av gruvbrytningens påverkan på staden. 
Kiruna kommun har därför genomfört en 
stadsbyggnadstävling för nya Kiruna som 
utmynnade i en utvecklingsplan. 
Utvecklingsplanen är ett dokument som anger 
principer och riktlinjer för den nya stadskärnan 
och är ett viktigt styrande dokument till denna 
detaljplan.  
 
Planområdets utformning 
Tanken är att området ska bebyggas med framför 
allt skolor och kommunala besöksanläggningar. I 
områdets centrala del planeras det för 
gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna 
i samma byggnad. Intill denna byggnad planeras 
en framtida grundskola. Inom samma område 
finns det även möjlighet att bygga studentbostäder 
och vårdboende. Simhall planeras i områdets 
västra del och mellan simhall och skolor planeras 
för en idrottshall. Tanken är att både simhall och 
idrottshall ska ha entréer mot den gemensamma 
park- och torgytan som binder samman 
stadsparken söder om området med det gröna 
fingret norr om området. I områdets östra del är 
det möjligt att bygga lokaler för handel, kontor och 
samlingslokaler. Bebyggelsen kommer att uppföras 
i 2-3 våningar.  
 
För att minska risken för översvämning och 
påverkan på grundvattennivåer finns 
bestämmelser angående lägsta nivå för dränerande 
ingrepp. Källarbebyggelse rekommenderas inte 
inom planområdet. Om källare byggs krävs 
spontning och vattentät konstruktion. Bergvärme 
och borrade pålar tillåts inte inom planområdet. 

Detta för att inte påverka grundvattennivåerna. 
Allmän platsmark utformas så att ett vattendjup av 
10 cm, framför allt på gatorna, inte medför risk för 
översvämning på angränsande fastigheter. 

 
Planområdet markerat i rött 
 
Eventuella kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
som flyttas till området ska i första hand placeras 
på ett sätt som främjar de kulturhistoriska värdena 
och i andra hand placeras med fasad och entréer 
mot gata. 
 
Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning 
förrän risken med markföroreningar har avhjälpts 
utifrån planerad markanvändnings saneringskrav. 
Detta gäller mark som inte redan har sanerats till 
KM (känslig markanvändning). 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En behovsbedömning har utförts i januari 2017 och 
samråd har skett med länsstyrelsen. Kommunens 
bedömning är att planen inte leder till betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
har därför inte upprättats.  
 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Detaljplanens syfte överensstämmer med den 
fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort 
som vann laga kraft 2014-10-01. I den fördjupade 
översiktsplanen är området avsatt för nytt 
centrum. 
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Detta är en förminskad 

variant av plankartan. 

 
Planerat nytt badhus 

 

 


