
PLANBESKRIVNING 
Samrådshandling 

2014-03-19 

Dnr P2012-000007 

 

 

 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 

Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se 

Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se 

 

 

 

Detaljplan för   

SKJUTBANEOMRÅDET etapp 1 
Kiruna kommun 
Norrbottens län 
 
Upprättad mars 2014 
 
SAMRÅDSHANDLING 

 



PLANBESKRIVNING 
Samrådshandling 

2014-03-19 

Dnr P2012-000007 

           
 

 

s.2 

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 

Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se 

Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se 

 

PLANBESKRIVNING        

HANDLINGAR 

 Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt 
bindande när detaljplanen vinner laga kraft. 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 
 
 

Följande handlingar antas: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Kiruna kommun har ett stort behov av att bygga fler bostäder till följd av gruvans 

expansion och en viss befolkningsökning i kommunen. Det är med andra ord ett starkt 

allmänt intresse att bostäder uppförs snabbt. 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i det så kallade 

Skjutbaneområdet. Planområdet kommer att försörjas med infrastruktur för VA, 

fjärrvärme mm. Detta planområde är tillsammans med nya stadshusplanen de första 

att planeras inom nya Kiruna centrum. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan 

väster om Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet och vidare mot Kiruna nya 

centrum. Planen utgör en första etapp i utbyggnaden av Skjutbaneområdet.  

 

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 

Planområdet ligger inom riksintresse ämnen och material och inom markområde med 

värdefulla ämnen enligt 3 kapitlet miljöbalken.  Planområdet berör också riksintresse 

kulturmiljövård. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena på ett negativt sätt.  

Kiruna flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. 8§. 

Flygplatsen ligger drygt 3,5 km sydost om planområdet. Inflygningens influensområde 

påverkar det aktuella planområdet vilket begränsar totalhöjden till ca +504 meter över 

havet enligt Swedavias rekommendationer. 
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PLANDATA 

LÄGESBESTÄMNING 

Planområdet ligger utanför centrala Kiruna, mellan Kurravaaravägen och Tuolluvaara 

gruvområde. Öster om området finns Tuolluvaara gruv- och industriområde, söder om 

området ligger kyrkogården och ett industriområde. Norr om området finns 

skjutbanorna och naturmark med främst fjällbjörkskog och våtmarker. 

Närmast väster om Kurravaaravägen ligger Jägarskolan, ett tidigare militärt regemente 

som har omvandlats. 

 
AREAL 

Planområdet omfattar 3,3 hektar mark.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet berör fastigheterna Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8 vilka ägs av Staten. 

Norra delen av planområdet berör även ett arrende för skjutbana. Kommunen kommer 

att förvärva marken inom planområdet. 

ARRENDE 

Föreningen Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening har en skjutbana norr om 

planområdet som även berör en del av planområdet. För skjutbanan har föreningen ett 

arrende med länsstyrelsen. Det pågår förhandlingar mellan kommunen och föreningen 

angående flytt av skjutbanan. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

I ”Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort” från 2006 pekas detta område ut som 

dels utredningsområde för bostäder och dels som park- och naturområde. 

KIRUNA UTVECKLINGSPLAN 

Kiruna kommun har hållit en stadsplanetävling för Kiruna nya centrum. Vinnande 

förslag har utvecklats och utmynnat i en utvecklingsplan. Arbetet med att ta fram 

utvecklingsplanen pågår för närvarande. Utvecklingsplanen har ingen formell status 

enligt Plan- och bygglagen, det vill säga ingen avvägning har skett mellan olika 

allmänna intressen. Utvecklingsplanen visar hur Kiruna kommun vill utveckla Kiruna 

centrum. Planen är ett viktigt styrande dokument till denna detaljplan.  

Arbetet med utvecklingsplanen leds av styrgrupp som har antagit följande nio 

stadsplaneprinciper: 
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1. Arkitektoniska kvalitéer som förmedlar stolthet 

2. En tät stadskärna 

3. Funktionsblandning 

4. Attraktiva kluster och stråk som förbinder 

5. Levande gatumiljöer med öppna bottenvåningar 

6. Hög kvalité på torgbildningar och parker 

7. Offentliga och privata mötesplatser 

8. Promenadvänligt 

9. Säkerhet och trygghet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan. Detaljplaneförslaget påverkar inringat rött 

område i utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen redovisar en huvudgata som löper i 

öst-västlig riktning. Del av denna gata ingår som en huvudgata i föreliggande 

planförslag. Utvecklingsplanen har därmed starkt påverkat utformningen av 

detaljplanen eftersom gatunätet anger riktningen och vridningen av gatunät och 

bostadskvarter i detaljplanen. 
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DETALJPLANER 

Skjutbaneområdet omfattas inte av några detaljplaner. 

PLANPROGRAM 

Ett planprogram för del av Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:11 har utarbetats. 

Planprogrammet är inte godkänt utan fungerar endast som planeringsunderlag. 

Planprogrammet anger bland annat: 

Om trafik, gatunät och bilplatser: 

- En större huvudgata bör planeras för att få bra trafikflöden till/från området 

och mot centrum. 

- Planeringen av vägnätet bör beakta framkomligheten för kollektivtrafik 

(lokaltrafik) med tanke på bredder och plats för hållplatser.  

- Viktiga aspekter vid planläggningen blir den upplevda tryggheten, att se och att 

synas samt att bygga bort barriärer.  

- I planeringen måste hänsyn tas till utrymme för parkeringsplatser. Kiruna 

kommun har en Parkeringsnorm som bör beaktas vid planering.  

Om markanvändning: 

- Verksamheter som kan vara lämpliga inom Skjutbanans bostadsområde är 

mindre detaljhandelsbutiker, frisör, restaurang, konditori, mindre 

kontorsverksamheter.  

- Skjutbaneområdet kommer att rikta in sig på barnfamiljer. Då kan det vara 

fördelaktigt att anlägga en förskola i området. 

- Skjutbanan kommer att innehålla en variation av bebyggelsetypologier, radhus, 

parhus, friliggande villor och flerbostadshus. 

Om teknisk försörjning: 

- Skjutbaneområdet kommer att kopplas samman med det befintliga 

fjärrvärmenätet. 

- Dagvatten kan avledas till myrarna norr om Skjutbaneområdet och då utnyttja 

den naturliga reningsprocessen. 

- Snöupplag för snön inom planområdet bör planeras in i detaljplan.  



PLANBESKRIVNING 
Samrådshandling 

2014-03-19 

Dnr P2012-000007 

           
 

 

s.6 

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 

Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se 

Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se 

 

Detaljplanen berör endast en mindre del av planprogrammets utredningsområde. 

Planen medger en variation av bostadsbebyggelse. I detaljplanen planeras en bred 

huvudgata som senare kan anslutas mot Kiruna nya centrum. Planen medger att 

tekniska ledningsnät kan anslutas till området. I planområdet får bostäder uppföras 

med möjlighet att ordna mindre kontorsverksamhet och service i bostadshusen. En 

förskola planeras också i området. 

 

KOMMUNALA BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-26 § 33 att det vinnande förslaget, ” Kiruna 4-

ever”, i stadsbyggnadstävlingen läggs till grund för en utvecklingsplan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11, § 126, att godkänna förslag till 

utvecklingsplan för torgbildningen i etapp I. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11, § 127, att ge miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att detaljplanelägga Skjutbaneområdet öster om Kurravaaravägen till ett 

bostadsområde med villatomter och flerfamiljshus. 

 

BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt den så kallade MKB-förordningen (1998:905) ska kommunen alltid göra en 

bedömning av huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Enligt PBL 4 kap. 34§ ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i sin 

tur upprättas för detaljplaner där genomförandet kan antas leda till betydande 

miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som ligger till grund för 

ställningstagandet om betydande miljöpåverkan och om en 

miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte. Med miljöpåverkan avses bl.a. risker för 

människors hälsa eller för miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på 

kulturarvet eller på skyddad natur.  

En behovsbedömning har gjorts av Kiruna kommuns plankontor 2014-02-25 som 

bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan enligt 

miljöbalken 6 kap. 11§. Kommunen anser därför att någon miljöbedömning enligt 

miljöbalken 6 kap. 11–18 §§ inte behöver göras. 

Det är viktigt att följande särskilt behandlas/utreds i detaljplanearbetet:  

- Hydrologiskt känsligt område, grundvattennivå  

- Förorenad mark  

- Buller  
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Kommunens ställningstagande grundar sig på följande: Området sluttar svagt mot 

öster och nordost. Förorenande skytteverksamhet har förekommit längre ner i 

terrängen och mer öster och norr om området. Det aktuella planområdet består till 

största del av orörd skogsmark. Området direkt väster om Kurravaaravägen består 

också till största del av orörd skogsmark. Kompletterande markundersökningar 

avseende markföroreningar, radon och grundvattennivå kommer att utföras i mars 

2014. 

I ett yttrande från 2014-03-14 anser länsstyrelsen att planens genomförande kan leda 

till betydande miljöpåverkan. Detaljplaneområdet kan komma att påverkas genom 

spridning av de föroreningar som finns på skjutbanan. Bly och PAH är föroreningar 

med mycket hög farlighet. Spridningsförutsättningarna i mark och vatten för bly och 

PAH bedöms som måttliga på platsen, men det finns dock förutsättningar för bly att 

spridas ned till grundvattnet. Då det är relativt låg grundvattennivå på 0,1-0,4 och 0,4-

1,0 meter i området så kan det inte uteslutas att det föreligger risk för att spridning kan 

ske av föroreningar från skjutbanan till detaljplaneområdet. 

Ytavrinningen från området går österut och sedan norrut mot Tuolluvuoma våtmark 

(Naturvärdesklass 2, högt naturvärde). I behovsbedömningen uppges att hänsyn ska 

tas i det fortsatta detaljplanearbetet vilket är viktigt. Detsamma gäller avseende det 

faktum att mer hårdgjorda ytor kommer att påverka dagvattnet. 

Vidare anser länsstyrelsen att det också bör utredas om detaljplanen kräver tillstånd till 

markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljöbalken.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

NATUR 

Markanvändning 

Planområdet utgörs främst av naturmark. Planområdet sträcker sig upp till den 

skjutplats som ligger längst söderut. Skjutbaneområdet består av en 300-metersbana, 

en pistolskyttebana, en älgskyttebana, en korthållsbana för löpande mål, två skeetbanor 

och två trapbanor. Verksamheten kommer att flyttas. Människor vistas inte i området i 

någon större utsträckning förutom på själva skjutvallarna som ligger norr om 

planområdet. 

Geologiska förhållanden 

Området utgörs huvudsakligen av moränmark. Ytskiktet utgörs av skogstorv med en 

tjocklek av ca 0,1 – 0,3 m. Moränen i området är en sandig siltig morän. Moränen har 

ett stort innehåll av sten och block. 
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Utanför planområdet finns mindre myrområden. Torvens mäktighet i myrområdena 

varierar mellan ca 0,2-1,0 m på morän som vilar på berg på djupet 2-4 meter. 

Hydrogeologiska förhållanden 

Vid en geoteknisk undersökning 2011 observerades grundvattenytan i öppna borrhål 

och i grundvattenrör på djupet 0,4 – 1,0 m under markytan i skjutbaneområdet. Övriga 

observationer har gjorts på djupen 0,1 – 0,4 m under markytan. 

Grundvattennivån kan under vissa perioder på året vara hög. Grundvattenströmningen 

följer markens lutning och går i östlig-nordöstlig riktning mot våtmarker i utkanten av 

skjutbaneområdet. Norr om skjutbaneområdet finns ett större våtmarksområde med 

en bäck som senare rinner ut i sjön Tuollujärvi. 

Aktuellt planområde ligger i de högst belägna delarna av skjutbaneområdet. 

Markundersökning avseende grundvattennivå inom planområdet genomförs under 

mars månad 2014. 

Naturresurser- rennäring, friluftsliv 

Skjutbanan ligger i närhet till Varggropen friluftsområde beläget norr om Jägarskolan 

nordväst om planområdet. Där finns längdskidspår på vintern och motionsspår 

sommartid. Det finns även möjlighet till orientering i skogarna invid Varggropen. 

Skoterleder finns i områdets närhet. 

 

Dagvatten 

Dagvattnet går i östlig-nordöstlig riktning mot våtmarker i utkanten av 

skjutbaneområdet. Snöupplag kan anläggas i västra delen av planområdet vid 

Kurravaaravägen. Eftersom området på sikt kan bli tätbebyggt ska ett 

dagvattenledningsnät byggas som leder bort dagvattnet österut mot befintliga 

våtmarker. Våtmarkerna kan fungera som utjämningsmagasin och bidra till att rena 

dagvattnet. 

Snöupplag 

Snön kan lagras i den västra delen av planområdet. Samt utanför planområdet så länge 

det är obebyggt. Det finns också plats att lagra snö i gatuområdet.  Område för 

snöupplag bör förses med brunnar som är anslutna till dagvattenledningsnätet. 

Landskapsbild 

Planförslaget innebär att ny bebyggelse uppförs på tidigare oexploaterad mark vilket 

ger en förändrad landskaps-/stadsbild. Idag används del av marken till skjutbana. Den 

södra delen består av obebyggd skogsmark. Marken sluttar mot öster. Föreliggande 

detaljplan utgör endast en mindre exploatering som inte påverkar landskapbilden i 

någon högre grad. På sikt kommer dock området att byggas ut och bli en del av 



PLANBESKRIVNING 
Samrådshandling 

2014-03-19 

Dnr P2012-000007 

           
 

 

s.9 

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 

Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se 

Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se 

 

Kiruna nya centrum.  

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av bostadsbebyggelse samt en förskola. 

Detaljplanen har en flexibel utformning. Utförande kan regleras i markanvisnings-

avtal. 

Detaljplanen utformas så att den kan inpassas i utvecklingsplanen. Riktningen på 

gatunät och kvartersmark är en anpassning till utvecklingsplanen.  

Förslaget till detaljplan möjliggör en totalhöjd på max +504 m.ö.h. (RH 00). 

Flyghinderhöjden ligger på +504.793 m.ö.h. (RH 2000). Skillnaden på de olika 

koordinatsystemen är 0,65 m (RH00+0,65=RH2000) vilket gör att totalhöjden ligger 

under flyghinderhöjden. 

Offentlig service 

I de närliggande områdena finns det inga kommunala skolor, men två stycken friskolor, 

Friluftsskolan Vargen på jägarskoleområdet och Sameskolan (gamla Tallbackaskolan). 

Båda två ligger väster om Kurravaaravägen. 

Kommersiell service 

Mindre kommersiell service får anordnas i bostadsområdet. Denna verksamhet måste 

ske i mindre skala, det vill säga inte alstra trafik eller påverka bostadsområdet på ett 

negativt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANBESKRIVNING 
Samrådshandling 

2014-03-19 

Dnr P2012-000007 

           
 

 

s.10 

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 

Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se 

Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se 

 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, gångtrafik 

Gatunät 

Planområdet ligger intill väg 874, Kurravaaravägen.  I utvecklingsplanen redovisas en 

huvudgata som är tänkt att binda samman befintlig stadsplan väster om 

Kurravaaravägen med Kiruna nya centrum. Den planerade huvudgatan blir ett viktigt 

stråk genom nya Kiruna.  Avsikten är att del av Kurravaaravägen på sikt ska bli en 

stadsgata som helt integreras med tätortens gatunät.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Planområdet ligger vid ett av de huvudstråk som knyts samman med Kiruna 

nya centrum. Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan- (White, Ghilardi+Hellsten 

Arkitekter, Spacescape) 

 

 

 

 

 

Huvudstråk 
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Gångstråk 

Enligt utvecklingsplanens intentioner ska stråket som utgår från Kurravaaravägen mot 

Tuolluvaara bli huvudgatan för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Gatan är tänkt att på 

sikt byggas vidare väster om Kurravaaravägen. Gång- och cykelpassager ska anordnas 

över Kurravaaravägen. Gång- och cykelvägnätet bör utvecklas väster om 

Kurravaaravägen och anslutas till målpunkter som skolor och förskolor. 

 

Bild 3. Huvudgatan planeras med en gatubredd på 22 meter, i enlighet med 

utvecklingsplanens intentioner.  Den ska vara ett gent stadsstråk med plats för 

gående, cykel/spark och kollektivtrafik. Biltrafik kan förekomma på sträckor av 

stråket. Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan- (White, Ghilardi+Hellsten Arkitekter, 

Spacescape) 

 

Kollektivtrafik 

Lokaltrafiken består av två busslinjer som trafikerar Kiruna C måndag till fredag.  

Vintertid finns även en busslinje på lördagar. Det finns också en bussanslutning till 

LKAB. Utöver detta finns länstrafikens linjer som trafikerar utanför tätorten och 

flygbusstrafik sommartid (vandringssäsongen). Det befintliga lokaltrafiknätet 

kommer att förändras och utvecklas när den nya staden börjar ta form. 
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Parkering  

Parkering får anordnas på respektive tomtplats alternativt en gemensam parkering för 

del av bostadsområdet. Den service som tillåts i området måste vara av mindre skala 

och får inte alstra trafik i någon större omfattning. Kiruna kommuns parkeringsnorm 

ska beaktas. 

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER 

Markföroreningar 

Planområdet ligger nära skjutbanan som har använts både av militären och för civilt 

bruk. Skjutbanan har använts sedan mitten av 1950-talet. Det finns därför risk för 

förekomst av metaller, främst bly, och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i 

marken kring skjutbanorna. PAH ingår i den stenkolstjära som utgör bindemedel i 

lerduvorna. 

En kompletterande markundersökning kommer att utföras i mars 2014. 

En administrativ bestämmelse har införts i planen- a1. Bygglov får inte medges förrän 

markföroreningar har avhjälpts till nivån känslig markanvändning.  Resultatet från 

markundersökningen får visa om planbestämmelsen behövs. Om riktvärdena för 

känslig mark som gäller för bostäder klaras, utgår denna planbestämmelse i nästa 

planskede. 

Radon 

 

Marken inom planområdet är ingen känd högriskmark med avseende på radon. En 

markundersökning kommer att utföras i mars 2014 avseende radon. 

Buller 

I västra delen av planområdet ligger väg 874, Kurravaaravägen. Högsta tillåtna 

hastighet på vägen är idag 80 km/tim från Hjortvägen och vidare norrut mot 

Kurravaara. Trafikmängden uppgick år 2007 till 600 fordon per årsmedeldygn och 

2012 till 1518 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik utgjorde år 2007 5 % och 

år 2012 hade andelen tung trafik ökat till 15,9 % Norr om planområdet ligger 

kommunens återvinningscentral. Den ökade biltrafiken kan möjligtvis förklaras med 

att verksamheten inom återvinningscentralen har förändrats mellan år 2007-2012.  

Eftersom Kurravaaravägen i dagsläget är en allmän väg med tung trafik så finns risk för 

buller: 

Boverkets allmänna råd Buller i planeringen 2008:1 anger: 
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tomhus vid fasad 

 

Vidare säger Boverket att den maximala ljudnivån inomhus får överskridas fem gånger 

per natt mellan kl. 22 och kl. 06 med maximala värdet högst 55 dBA. 

 

En bullerberäkning utförd med Trivectors bullerberäkningsprogram visar att 

bullernivåerna 55 dBA frifältsvärden erhålls ca 27 meter från vägen. Planerad 

bebyggelse placeras minst 27 meter från vägen. I detta avsnitt av Kurravaaravägen 

föreslås att hastigheten sänks till 50 km/tim.  Då skulle bullernivån uppgå till 50 dBA 

ekvivalent nivå mot planerad bostadsbebyggelse. Inga bullerskyddande åtgärder 

föreslås i denna detaljplan. 

 

SÄKERHET 

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom 

området enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna 
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Räddningstjänst tagit fram. Ansvar för framkomlighet för räddningstjänstens fordon 

inom och till tomtmark åligger fastighetsägaren.  

Brandvattenförsörjning ska vara tillfredsställd enligt PM Brandvattenförsörjning som 

Kiruna Räddningstjänst tagit fram.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp  

Vatten och avloppsledningsnätet byggs ut i området.  Ledningsnätet förläggs i 

gatumark.  

Värme 

Fjärrvärmenätet ska byggas ut i området.  

El 

En luftledning på 24 kV går över området. Denna ska flyttas/grävas ner innan området 

exploateras. Nytt elledningsnät byggs i området.  

Opto  

Kommunens stadsnät för optofiber är samförlagt i luftledningen för el. Hanteringen av 

optofiber till området har ännu inte utretts. 

Avfall 

Kommunen utreder avfallshanteringen i området.  Sopsug utreds alternativt behålla 

nuvarande system med tunnor i anslutning till gatan. 

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

TIDPLAN 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samråd med kommunala organ, 

statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer att ske 

under planprocessen.  

Preliminär tidplan: Samråd: mars 2014 

Granskning: april 2014 

Antagande: juni 2014 

Laga kraft: juli 2014 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden sträcker sig 5 år framåt efter det datum då planen vunnit laga 

kraft. Under planens genomförandetid har fastighetsägaren rätt att utnyttja 
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byggrätter enligt detaljplan. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen 

upprätta ny detaljplan över området utan hänsyn till tidigare redovisade men icke 

utnyttjade byggrätter. 

ANSVARSFÖRDELNING/HUVUDMANNASKAP 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. Kommunen ansvarar för anläggande, 

drift och underhåll av gator och ledningsnät. 

AVTAL 

Kommunen upprättar markanvisningsavtal med exploatör. I avtalet kan bebyggelsens 

karaktär, gestaltning och utformning regleras. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

FASTIGHETSBILDNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT, M.M. 

Planen medger att nya fastigheter får bildas. Övrig mark som är avsedd till allmän plats 

ligger kvar i kommunal ägo. Ledningsrätter kan behöva bildas för ledningsnät som dras 

fram till nybildade bostadsfastigheter.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

PLANEKONOMI 

Kommunen bekostar planarbetet. I bygglovskedet tar kommunen ut en planavgift. 

Någon kostnadskalkyl har ännu inte upprättats. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planhandlingarna har upprättats i samråd med Kiruna kommuns tjänstemän. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kiruna i mars 2014 

     

Sara Aspvik Thelin    Mats Sandqvist 

Planarkitekt      Planarkitekt 

Kiruna kommun    MAF Arkitektkontor AB 


