
TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

Följande tillägg gäller inom det särskilt avgränsade

området. Underliggande byggnadsplan, Toulluvaara

gruvsamhälle, laga kraft 1959-10-19 gäller jämsides med

detta dokument.

Gränser

Gräns för område där tillägg till

planbestämmelser ska gälla

Administrativa bestämmelser

Genomförandetid

Planbestämmelser som utgår

Mark som icke får bebyggas

Placering, utformning och utförande

Utformning

Högsta tillåtna byggnadshöjd är

6 meter

Genomförandetiden för avgränsat planområde är 5 år

från den dag planändringen vinner laga kraft

Planbestämmelser som tillkommer

Tillägg till planbestämmelser

Planbestämmelsen Mark som icke får bebyggas upphävs

inom det särskilt avgränsade området. Högsta byggnadshöjd

är 6 meter inom det särskilt avgränsade området.

Genomförandetiden för avgränsat planområde är 5 år från

den dag planändringen vinner laga kraft.

Ändringens genomförande och konsekvenser

Planändringen möjliggör uppförande av byggnader,

exempelvis garage, på mark som tidigare inte har fått

bebyggas. Byggrätten ökar eftersom planbestämmelsen

Mark som icke får  bebyggas upphävs inom det särskilt

avgränsade området. Inga ytterligare konsekvenser än de

som identifierats i behovsbedömningen uppstår av

ändringens genomförande.

Upplysningar

Underliggande detaljplan gäller jämsides med detta

dokument. Planändringen bör redovisas på gällande

detaljplan, KIJ/1508, för att tydliggöra tolkningen av planen

vid bygglovshandläggning.

Medverkande tjänstemän

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

samt Sweco Infrastructure AB

Kiruna kommun

Plan- och bygglovskontoret

Sara Aspvik Thelin Frida Feil

Planarkitekt Planarkitekt

Kiruna kommun Sweco Architects AB

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

Syfte och huvuddrag

I planområdet är användningen enligt gällande plan handel

(H) och högsta antal våningar som får uppföras är tre (III).

Syftet med ändringen genom tillägg är att ge möjlighet för

uppförande av byggnader på mark som tidigare inte har fått

bebyggas.

Planförfarande

Ändringen genom tillägg genomgår ett enkelt planförfarande

vilket innebär att granskningsskedet ersätts av ett

underrättelseskede varefter planen kan antas.

Förutsättningar för ett enkelt förfarande är att ändringen är

av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och

är förenligt med översiktsplanen.

Kommunala beslut

Miljö- och byggnämnden beslutade 2012-10-18 att en

ändring av gällande detaljplan, KIJ/1508, genom enkelt

planförfarande skulle genomföras.

En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan

har upprättats. Kiruna kommun och Länsstyrelsen i

Norrbottens län gör bedömningen att genomförandet av

denna ändring genom tillägg inte kommer att innebära

betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med

tillhörande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) behöver

därför inte upprättas. Motiveringen till att en miljöbedömning

enligt miljöbalkens bestämmelser inte behövs är:

Aktuellt område ligger i dagsläget något avsides i

Tuolluvaara. Uppförande av komplementbyggnader inom

planområdet påverkar inte landskapsbilden eller stadsbilden i

någon större utsträckning. Riksintresset för kulturmiljövård

samt riksintresset för ämnen och material påverkas inte

nämnvärt. Planområdet ligger inom Gabna samebys vinter-

och vårvinterland men utanför riksintresset för rennäringen.

Påverkan på rennäringen bedöms som liten. Ökad byggrätt

bedöms ge marginellt större uppvärmnings- och

energibehov. Störningar i form av buller och ökad trafik kan

uppstå vid byggnationer inom planområdet. Strålning av

radon hanteras i bygglovsskedet.

Övrigt

Området omfattas av ett gällande undersökningstillstånd

(Lappmalmen 2). Tillståndet innehas av LKAB och är giltigt

till 2017-01-15.

Tillägg till planbestämmelser

Tillägg till gällande plankarta

ANTAGANDEHANDLING

Ändring genom tillägg, till

byggnadsplan för Tuolluvaara

gruvsamhälle, för

del av Snorre 1

Kiruna kommun, Norrbottens län

Upprättad i juni 2014

Översiktskarta med planområdet markerat

Kartutdrag ur gällande detaljplan med det särskilt

avgränsade området som tillägget gäller markerat med

rött.
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