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Ändring med tillägg av detaljplan för Kebnekaise fjällstation,  
fastställd 1979-10-09. 
 
 
Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 
Kiruna Kommun    Norrbottens län 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANTAGANDEHANDLING
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PLANÄNDRINGENS SYFTE 
 
Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1979, 
är att utöka byggrätten för huvudbyggnaden på Kebnekaise fjällstation.  
 
 
 
HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANÄNDRINGEN 

• Tillägg till planbeskrivningen 
• Tillägg till genomförandebeskrivningen 
• Tillägg till plankarta 
• Fastighetsförteckning 
• Gällande planhandlingar. Planen fastställdes 1979-10-09 av länsstyrelsen.  
• Särskilt utlåtande 

 
 
PLANFÖRFATTARE 
Planhandläggare är Kiruna kommun genom bygglovgranskare Annika Lindström. 
 
 
PLANFÖRFARANDE 
Planändringen kommer att handläggas med ett enkelt planförfarande, enligt PBL 
5:28, då planfrågan är av begränsad betydelse, saknar större intresse för allmänhe-
ten samt är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
 
 
GRUNDKARTA MED TILLHÖRANDE FASTIGHETSFÖRTECKNING 
Som kartunderlag för plantillägget används nu gällande detaljplan. På den skrivs in 
tillägget, dess omfattning och genomförandetid, antagande och laga kraft. En fastig-
hetsförteckning upprättas av Lantmäterimyndigheten. 
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Tillägg till planbeskrivningen 
 
 
GÄLLANDE DETALJPLAN FRÅN 1979 
Ändring av en gällande detaljplan är enkel form av planläggning. Ändringen sker som 
ett tillägg till gällande planbestämmelser. Det innebär att tillägget redovisas på nuva-
rande plankarta och i planbestämmelserna. En kortfattad beskrivning bifogas. I och 
med ändringen återfår planen en ny genomförandetid av 5 år för den del som utgör 
tillägg. Alla planhandlingar från 1979 fortsätter att gälla med undantag för tillägget.  

 
Område i nuvarande plan som är aktuellt för ändring 
 
 
PLANDATA 
Ändringen omfattar endast befintlig byggnad på fastigheten Jukkasjärvi kronoöver-
loppsmark 1:1 i Kiruna kommun. Samtliga byggnader ägs av Svenska Turistförening-
en och marken upplåts med arrende. Staten genom Statens fastighetsverk är fastig-
hetsägare.  
 
 
ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN, ÖVERSIKTSPLAN etc. 
I översiktsplanen för Kiruna kommun (2002) framgår att området innehåller en turist-
anläggning (med fjällhotell, övernattningsstugor och tältplatser) vid foten av Sveriges 
högsta fjäll och är en av de viktigaste anläggningarna vid Kungsleden. Verksamheten 
vid fjällstationen torde inte skada riksintressena i området (friluftsliv, naturvård med 
avseende på landskapsformer, flora och fauna samt rennäring). 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Kalix älvdal övre del (1978) är den planerade 
markanvändningen reserverad för det rörliga friluftslivet, men att särskilda anlägg-
ningar planeras. 
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MARKANVÄNDNING 
Inom aktuell del av fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 tillåts enligt gäl-
lande plan fjällturistservice. Planändringen innebär att huvudbyggnadens tillåtna 
byggnadsarea utökas med 200 kvm. 
 
 
TRAFIK 
Möjligheten att ta sig till Kebnekaise fjällstation med fordon är begränsad till helikop-
ter och skoter. Därför medför ändringen i detaljplanen inte några problem med mer 
trafik eller brist på parkeringsmöjligheter.   
 
 
STÖRNINGAR 
Föreslagen ändring bör inte innebära sanitära eller trivselproblem inom området.  
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS BESTÄMMELSER OCH GENOMFÖRANDE. 
Planändringen medför att en av byggrätterna inom området utökas, vilket inte borde 
orsaka negativa konsekvenser för ovan nämnda riksintressen. En positiv följd är en 
förbättrad service till besökarna på fjällstationen. 
 
 
AVGIFTER 
En planavgift tas ut i samband med att bygganmälan görs enligt PBL 11 kap 5 §. 
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Tillägg till genomförandebeskrivningen 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planläggning    

• samråd och remisser   mars 
• länsstyrelsens planberedning   mars 
• särskilt utlåtande    april 
• antagande i miljö- och byggnämnden  maj 

 
Ansvarsfördelning 
Kiruna kommun handlägger planen fram till den vinner laga kraft.  
  
 
GÄLLANDE FASTIGHETSPLAN 
För området finns ingen fastighetsplan. 
 
 
GENOMFÖRANDE 
Ansökningar om tillstånd, lov och anmälningar görs av fastighetsägaren. Kommunens 
roll är enbart att upprätta en planändring som vinner laga kraft. Kommunens insats 
regleras ekonomiskt i en planavgift som tas ut då bygglovet genomförs. 
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Tillägg till plankarta 
 

 
Plankarta med ändring; dagens tillåtna byggnadsarea om 600 kvm ändras till 800 
kvm. 

800 
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Särskilt utlåtande 
 
Under samrådsskedet har skriftliga och muntliga synpunkter inkommit. Länsstyrelsen 
önskar följande ändringar i deras skriftliga yttrande: 
  
-  I detta fall är det på själva plankartan som  ändringen sker; därför bör texten 
"Tillägg till plankarta" införas i listan över handlingar som tillhör planändringen på sid 
2 (istället för Ändrad plankarta....). 
 
-  En ny rubrik "Tillägg till plankarta" bör införas. Under denna redovisas plankartan 
som finns på sid 4. Där bör det område som planändringen avser tydligt markeras, ej 
som nu med en cirkel. Det är för detta område som planändringen gäller.  
 
-  Texten på sid 4 under rubriken Gällande detaljplan från 1979 bör kunna ingå under 
planbeskrivningen. 
 
Försvarsmakten och statens fastighetsverk har inkommit med skriftliga yttranden, 
men har inga erinringar 
 
Jan Zakrisson har lämnat ett muntligt yttrande som innebär ett förtydligande om att 
ansökningar om tillstånd, lov och anmälningar görs av arrendatorn och inte fastig-
hetsägaren, då det är fråga om statlig mark. 
 
De synpunkter om ändringar och förtydliganden som inkommit från länsstyrelsen och 
Jan Zakrisson har lagts in i antagandehandlingen. 
 


