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Ändring med tillägg av detaljplan för Skopföraren 9,  
fastställd 1968-09-13. 
 
 
Skopföraren 9 
Kiruna Kommun                          Norrbottens län 
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PLANÄNDRINGENS SYFTE 
 
Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1968, är att göra det möjligt att 
inom befintlig handelsbyggnad tillåta ett ”Ungdomens hus”.  
 
 
HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANÄNDRINGEN 

 Tillägg till planbeskrivningen 
 Tillägg till genomförandebeskrivningen 
 Samrådsredogörelse 
 Ändrad plankarta med tillägg 
 Fastighetsförteckning 
 Gällande planhandlingar. Planen fastställdes 1968-09-13 av länsstyrelsen.  
 Särskilt utlåtande 

 
PLANFÖRFATTARE 
Planförfattare är Kiruna kommun genom arkitekt SAR/MSA Lars Fernqvist, planhandläggare är planarkitekt 
Sandra Minde. 
 
PLANFÖRFARANDE 
Planändringen kommer att handläggas med ett enkelt planförfarande, enligt PBL 5:28, då planfrågan är av 
begränsad betydelse, saknar större intresse för allmänheten 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 fastighetsförteckning upprättas av Lantmäterimyndigheten. 
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Tillägg till PLANBESKRIVNINGEN  
 
PLANDATA 
Ändring omfattar endast befintlig byggnad, tidigare handelshus, inom den avstyckade fastigheten Skopföraren 9 i 
Kiruna tätort. Fastigheten avstyckades 1968 och har en areal på nästan 5500 kvadratmeter. Samtliga byggnader 
ägs av Kirunabostäder AB och marken upplåts med tomträtt, Kiruna kommun är fastighetsägare.  
 

 
            aktuell avgränsning av planändringen 
 
 
ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN, ÖVERSIKTSPLAN etc.. 
I gällande fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort från 2007 beskrivs värdet i en mångfald och stor variation 
av verksamheter och livserfarenheter i centrum. 
 
MARKANVÄNDNING 
Inom aktuell del av fastigheten Skopföraren 9 tillåts enligt gällande plan handel. Planändringen innebär att 
marken och byggnaderna får användas som samlingslokal i kommunal regi, till exempel ”ungdomens hus”. 
 
TRAFIK 
Den förändrade verksamheten från handel till samlingslokal medför inte problem med mer trafik eller brist på 
parkeringsmöjligheter.   
 
STÖRNINGAR 
Föreslagen ändring av markanvändningen bör inte innebära sanitära eller trivselproblem inom området. Planen 
styr inte i detalj vilken verksamhet som kommer att bedrivas i samlingslokalen. Nu tillåten verksamhet i form av ett 
Ungdomens hus kommer säkert att upplevas som störande för många av dem som bor i närheten.  Störningarna, 
med ungdomar som rör sig inom allmän platsmark (trottoarer, gator etc.) får dock anses som ganska normalt i de 
centrala delarna av en tätort. Störningar från verksamheter inne i byggnaderna, till exempel musik, oväsen, kan 
oftast dämpas genom tekniska åtgärder. 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS BESTÄMMELSER OCH GENOMFÖRANDE. 
En lokal för ungdomar i centralt läge blir tillgänglig vilket medför att de får en ändamålsenlig lokal att vistas i. 
Handelsverksamheten, i en tidigare Konsum-affär, upphör och bygglov kan inte lämnas för att återgå till handel. 
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ADMINISTRATIVA  FRÅGOR 
För hela planområdet sätts genomförandetiden till 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. 
 
AVGIFTER 
En planavgift tas ut i samband med att bygganmälan görs enligt PBL 11kap. 5§. 



Skopföraren   Förslag till Antagandehandling          2008-02-18 sidan 5 (9) 

Tillägg till GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGEN 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planläggning    

 beslut om samråd   okober 
 samråd och remisser   oktober 
 länsstyrelsens planberedning  oktober 
 särskilt utlåtande   november 
 antagande i byggnadsnämnden  mars 2008 

 
Ansvarsfördelning 
Kiruna kommun handlägger planen fram till den vinner laga kraft.  
  
 
GÄLLANDE DETALJPLAN FRÅN 1968 
Ändring av en gällande detaljplan är enkel form av planläggning. Ändringen sker som ett tillägg till gällande plan- 
bestämmelser. Det innebär att tillägget redovisas på nuvarande plankarta och i planbestämmelserna. En 
kortfattad beskrivning bifogas. I och med ändringen återfår planen genomförandetid med 5 år för den del som 
utgör tillägg. Alla planhandlingar från 1968 fortsätter att gälla med undantag för tillägget.  
 

 
 
 
GÄLLANDE FASTIGHETSPLAN 
För kvarteret Skopföraren gäller en tomtindelning, numer benämnd fastighetsplan, från 1968-04-29. Den bedöms 
sakna intresse och kommer att upphävas i samband med att planförslaget vinner laga kraft. 
 
 
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 PLANBESTÄMMELSER 
 
 
GRÄNSER 
------------------ Gräns för området där tillägget till planbestämmelserna 
  skall gälla. 
 
MARKANVÄNDNING 
kvarters mark 
 
             S1                     Samlingslokal. 
 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid  
Genomförandetiden för denna ändring av gällande detaljplan är fem år från den dag beslutet att anta ändringen 
av detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Fastighetsplan 
Den tomtindelning för kvarteret Skopföraren som fastställdes 1968-04-29 upphör att gälla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiruna 2008-02-18 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra Minde    Lars Fernqvist 
Planhandläggare   Planförfattare 
 
 
 


