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Detaljplan för Kunskapsnoden, -skolor, badhus m.m.
Kiruna kommun
Diarienr: 2016-1292

Planförslaget
Kiruna kommun ställer under perioden 11 februari-3 mars 2019 ut förslag till 
detaljplan för Kunskapsnoden för gransking. Det aktuella planområdet är beläget norr-
nordväst om det nya stadshuset. Planområdet omfattar ca 11 ha.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av ny bebyggelse för skolor, 
besöksanläggningar, bostäder, vård, kontor, handel, samlingslokaler och park inom del 
av det område som beslutats utgöra Kirunas nya stadskärna, öster om nuvarande 
centrum.

Planförslaget är förenligt med gällande fördjupad översiktsplan från 2014. 

Planområdet berörs av riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material och 
riksintresse för kulturmiljövård. Ny väg E10 som är av riksintresse för 
kommunikationer planeras till ett läge strax nordost om planområdet. Kiruna flygplats 
som ligger ca 3 km sydost om planområdet omfattas också av bestämmelser om 
riksintresse för kommunikationer. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Länsstyrelsen har 2018-08-23 lämnat ett yttrande över planförslagets samrådsversion.

Länsstyrelsens synpunkter 
Allmänt
Sedan föregående planskede har förslaget ändrats i några avseenden. Ett delområde i 
sydväst har utgått, och planområdet har utökats något norrut. Även en utökning har skett 
av föreslaget handelsområde mot nya E10 i nordväst. Innehållet i förslaget är i huvudsak 
oförändrat, även om bostäder nu medges centralt i området vilket inte tidigare var fallet.

Utformning
Länsstyrelsen kan konstatera att planförslaget fortfarande är mycket flexibelt utformat, 
t.o.m. i högre grad än vad som var fallet i samrådsversionen. Länsstyrelsen anser 
därmed inte att den redovisade utformningen är i enlighet med PBL:s tydlighetskrav. 
Enligt 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska den avsedda 
regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt framgå av planen. Detta 
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s.k. tydlighetskrav motiveras av att allmänhetens intresse för och möjligheter till 
delaktighet i planärenden i stor utsträckning är beroende av handlingarnas utförande och 
informationens innehåll. Detaljplanen måste därför utformas på ett sådant sätt att 
medborgarinflytandet verkligen kan få en reell innebörd (prop. 1985/86:1 s. 166).  
Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet avseende olämpligheten med så flexibla 
detaljplaner som detta planförslag är exempel på kvarstår således. 

Förorenade områden
Som Länsstyrelsen framfört i samrådsyttrandet måste allt grävningsarbete utföras i 
enlighet med vad som framtagits i Tekniska Verken i Kiruna AB:s rapport 
”Riskbedömning och förslag på åtgärdsmål för sandmagasinet” (datum för slutlig 
version 2018-12-10, granskad och godkänd av Länsstyrelsen, Lst Dnr 575-5795-2018). 
I rapporten framgår de skyddsåtgärder som minst måste vidtas för att det övergripande 
åtgärdsmålet bedöms uppfyllas. Dessa skyddsåtgärder handlar bland annat om vertikalt 
skyddsavstånd till markföroreningar.

I planbeskrivningen redovisas ovan nämnda skyddsåtgärder men dessa följs inte upp 
med bestämmelser på plankartan. I planbestämmelserna föreskrivs lov med villkor att 
bygglov inte får ges för ändrad markanvändning förrän markförorening har avhjälpts 
och marken har sanerats så att områdets representativa halt inte överskrider de 
platsspecifika riktvärdena. Detta är inte i enlighet med vad som är framtaget i ovan 
nämnd rapport. Länsstyrelsen anser att lovplikten istället bör omfatta genomförande av 
skyddsåtgärderna.

Sista stycket under ”Upplysning” i planbestämmelser är korrekt och ska kvarstå.

Vidare står i planbestämmelserna att källarbebyggelse är olämplig i området samt att, 
om källare byggs, krävs spontning och vattentät konstruktion. Länsstyrelsen anser att 
källare ej ska tillåtas. Enligt planbeskrivningen s 30 är det aktuella planområdet 
markerat som ”Källare rekommenderas ej -  risk för sättningar”. 

5:22 PBL
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.  

Samråd
Samråd har ägt rum med Länsstyrelsens enhet för miljöskydd. 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till 
att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § 
plan- och bygglagen.

De som deltagit i yttrandet
Beslut till yttrandet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planarkitekt Inger 
Krekula som föredragande.
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