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Samrådsredogörelse till detaljplan för Skjutbaneområdet etapp 1 

Planen hanteras med ett normalt planförfarande. Under samrådstiden som har 
pågått under mars-april 2014 har samråd skett med berörda förvaltningar inom 
kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med 
väsentligt intresse av planen. Samrådshandlingar har skickats ut till ovan nämnda, 
vilka har beretts tillfälle att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag.  
 
Ett samrådsmöte hölls den 14 april i stadshuset. Samrådsmötet kungjordes i 
Annonsbladet och på kommunens hemsida. 
 
Under samrådstiden har totalt 18 yttranden inkommit. Samrådsredogörelsen redovisar 
de skriftliga synpunkterna som har inkommit samt kommentarer till dessa. Samtliga 
skriftliga inkomna synpunkter förvaras i sin helhet i planakten hos Miljö- och 
byggnämnden på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Yttranden har inkommit enligt följande: 
 
Länsstyrelsen     2014-04-17 
Bergsstaten     2014-04-01 
Skanova     2014-04-03 
Kiruna Airport    2014-04-11 
Kommunkontoret, IT avdelningen  2014-04-14 
Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening  2014-04-14 
SGU      2014-04-14 
Räddningstjänsten    2014-04-14 
Tekniska verken    2014-04-16 
Lantmäteriet     2014-04-16 
Trafikverket     2014-04-16 
Fritids- och kulturförvaltningen  2014-04-16 
LKAB      2014-04-15 
Stena Metall     2014-04-16 
Försvarsmakten    2014-04-17 
JBF      2014-04-24 
Privatperson     2014-04-24 

Samrådsmöte    2014-04-14 
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Yttranden och kommentarer 
 
1. Länsstyrelsen, 2014-04-14  
  

Planområdet berörs av riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material, riksintresse 

för kulturmiljövård samt ligger inom influensområdet till Kiruna flygplats. Eftersom 

platsen utgör en tidigare skjutbana, så förekommer markföroreningar från den 

verksamheten inom området. 

Av planbeskrivningen framgår att detaljplanen ges en "flexibel utformning" och att 

detaljregleringar görs i senare skeden. Länsstyrelsen anser att innebörden av och 

motivet till denna flexibilitet behöver förtydligas. Med hänsyn till de höga ambitioner 

som arbetats fram genom arkitekttävling och utvecklingsplan med bl.a. gestaltnings-

principer torde det snarare finnas anledning att förmedla dessa ambitioner genom 

regleringar i de detaljplaner som upprättas. 

När det gäller förekomst av markföroreningar är det positivt att en kompletterande 

markundersökning utförs och att detaljplanen villkorar byggloven med saneringskrav. 

Länsstyrelsen vill även upplysa om att det vid skjutbanor har hittats arsenik, antimon 

och koppar. 

Det är även positivt att dagvattnet planeras ledas österut mot befintliga våtmarker, som 

kan fungera som utjämningsmagasin. Detaljplanen saknar dock en beskrivning där det 

framgår om avledningen av dagvatten kan komma att påverka våtmarken och eller 

skyddsvärda arter negativt (Naturvärdesklass 2, högt naturvärde). Detta behöver 

förtydligas. 

Grundvattennivån är bitvis hög inom detaljplaneområdet. Det framgår inte om 

detaljplanen kräver tillstånd för markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljöbalken.  

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. 

 
Kommentar: 

Kiruna kommun har en besvärande bostadsbrist och tidplanen för bostadsprojektet 

är snävt. Planen är flexibel för att många parallella processer pågår och det bör 

finnas ett visst handlingsutrymme att göra omtag utan att behöva starta upp en ny 

planprocess. 

Ingen grundvattenyta har identifierats inom planområdet vid mättillfället i mars 

2014. Troligtvis kommer planområdet inte att behöva dräneras. Planen bedöms inte 

kräva tillstånd för markavvattning. Planbeskrivningen kompletteras med 

ovanstående. 
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2. Bergsstaten, 2014-04-01 

Inom skjutbaneområdet har LKAB ett gällande undersökningstillstånd enligt 

minerallagen; Lappmalmen nr 2 som är giltig till 2017-01-15. 

 
Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående uppgift. Detta påverkar dock inte 

planutformningen. 

 
3. Skanova, 2014-04-03 
 

Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan.  

 

4. Kiruna Airport, 2014-04-11 

 

Har inget att erinra mot planförslaget förutsatt att planens totalhöjd ej överskrids vid 

anläggande av skorstenar och flaggstänger mm. 

Kommentar:  

Totalhöjd för byggnader och byggnadsdelar är begränsad till 504 meter över 

grundkartans nollplan. Då påverkas inte flygplatsens hindersfria zoner. Yttrandet 

påverkar inte planutformningen. 

 
5. Kommunkontoret, IT avdelningen, 2014-04-14 
 

Genom området för detaljplanen löper en optofiberledning hängandes i kraftlednings-

stolpar. Ledningen är kopplad till Kiruna kommuns stadsnät och försörjer Kurravaara 

samt återvinningscentralen vid Kurravaaravägen. 

 Eftersom skjutbaneområdet planeras vara del i ett större område som innehåller 

bostadshus och kommunal verksamhet så föreslår IT -avdelningen att man samtidigt 

planerar för ett fiberoptiskt kommunikationsnät som motsvarar framtida behov av stor 

bandbredd. Kanalisation bör samförläggas med annan infrastruktur för att minska 

kostnader och även färdigförläggas till fastigheter på ett optimalt sätt sett ur ett 

fibernätperspektiv. 

 I ett kortare perspektiv bör det utredas om optofibernätet kan förläggas från västra 

delen av väg 874 (fd Jägarskoleområdet) och på det sättet kunna försörja Kurravaara 

samtidigt som det planeras och byggs för nytt optonät i de nya områdena. Detta 

förutsatt att det är stadsnätet som bygger optofiber i nya Kiruna. 

IT-avdelningen anser att Opto ska finnas med som rubrik i planbeskrivningen under 

Teknisk försörjning. 
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Kommentar:  

I planbeskrivningen står optokabel under en särskild rubrik under huvudrubriken 

Teknisk försörjning. Planbeskrivningen anger: ”Kommunens stadsnät för optofiber 

är samförlagt i luftledningen för el. Hanteringen av optofiber till området har ännu 

inte utretts”.  

Planen medger att ett optofibernät kan byggas i planområdet.  Yttrandet föranleder 

inga förändringar i planutformningen. 

 

6. Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening, 2014-04-14 

Verksamheten på Kiruna Jakt och Fiskevårdsförenings skjutbanor måste beaktas. 

Verksamheten har stor samhällsnytta och måste få fortgå utan avbrott. Många blivande 

jägare tar jägarexamen på Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening skjutbanor, Kiruna Jakt 

och Fiskevårdsförening har utbildade examinatorer för alla delar i jägarexamen, teori, 

hagelvapen, grundprov kula och högvilt. Större delen av skjutbanorna används vid 

jägarexamensproven . 

Banor behövs också för att kunna arrangera tävlingar. Skjutbanorna håller hög 

standard. Två gånger har SM-tävlingar arrangerats. Skytteverksamheten består främst 

av träningsskytte för allmänheten. Om möjligheterna att träna inför jakten minskar, 

riskerar skadeskjutningar av vilt att öka.  

 

Kommentar: 

Det pågår förhandlingar mellan kommunen och föreningen angående flytt av 

skjutbanorna. 

  

7. SGU, 2014-04-14 
 

Detaljplaneområdet berörs av ett gällande undersökningstillstånd (Lappmalmen nr 2) 

som innehas av LKAB. Detta nämns inte i handlingarna. 

Kommentar:  

Uppgifter om undersökningstillståndet anges i planbeskrivningen. Yttrandet ger inte 

upphov till anpassning eller förändring av plankartan. 

 
8. Räddningstjänsten, 2014-04-14 

Räddningstjänsten har inget att erinra i ärendet. 

 
9. Tekniska verken, 2014-04-16 

Planområdet är idag utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, 

men kommer på sikt att införlivas. Innan anläggande av ledningsnät bör det vara 

klargjort vilken typ av boendeform/förvaltningsform som avses för respektive fastighet. 

Enskilt ägande, gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, eller flerbostadshus. I 
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projekteringsunderlaget är det nu inlagt enskilda servisledningar till varje "ingång" 

vilket innebär att om det blir gemensamhetsanläggning eller flerbostadshus så blir 

flertalet serviser onyttiga alternativt att man betalar för fler anslutningar än vad som 

behövs. Anslutningsavgift för VA-anslutning betalas enligt gällande taxa. 

Kommentar:   

I en detaljplan bestäms markanvändningen, inte ägande och upplåtelseformer.  

Fastighetsindelningen inom kvartersmark bestäms normalt inte i detaljplaner. 

Gemensamhetsanläggningar är knutna till fastigheter, oberoende vem som äger 

fastigheten. Kommunen är huvudman för allmänna platser och ansvarar för 

anläggande, drift och underhåll av vägar och VA-ledningsnät.  

Vid plangenomförandet bör ägande/boende/ förvaltningsformer vara klarlagda. 

Yttrandet påverkar inte planens utformning. 

 
10. Lantmäteriet, 2014-04-16 

Lantmäteriet har ingen erinran mot planförslaget så länge de eventuella 

ledningsrätterna som kanske måste bildas endast ska gå fram till de nya 

bostadsfastigheterna. Om ledningarna däremot ska dras fram till fasaderna måste 

markreservat för detta läggas ut på kvartersmarken.  

Kommentar: 

Detaljplanen har en flexibel utformning och fastighetsindelning, ägande och 

upplåtelseformer är ännu inte bestämda. Det är svårt i detta tidiga skede att förutse 

hur ledningsnätet kommer att vara uppbyggt. Det är inte lämpligt att ange 

ledningsområden på plankartan eftersom dessa kan försvåra framtida bebyggelse. 

Ledningsrätter brukar gå att bilda även om direkt stöd i form av u-områden saknas i 

detaljplan.  

11. Trafikverket, 2014-04-16 

Detaljplanen är delvis lokaliserad inom vägkorridoren för ny E10 i Kiruna. 

Vägkorridoren utgör riksintresse för kommunikation. Områden som är av riksintresse 

för kommunikation ska enligt Miljöbalken 3 kap 8§ skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan försvåra tillkomsten eller utny1tjandet av anläggningen. 

I dagsläget pågår arbetet med en arbetsplan för ny E10. Ett förslag till ny E10 finns 

framtagen. Tills arbetsplanen är fastställd och den demokratiska processen är klar kan 

lokaliseringen av den nya vägen behöva ändras inom vägkorridoren. 

Trafikverket anser dock inte att detaljplanen kommer att minska möjligheten till 

justering av väglinjen då endast lite av ytterkanten av vägkorridoren blir berörd av 

denna detaljplan. Trafikverket har således inget att erinra mot planförslaget. 
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Kommentar:  

Yttrandet påverkar inte planutformningen. 

 
12. Fritids- och kulturförvaltningen, 2014-04-16  
 

Detaljplan för Skjutbaneområdet etapp 1, ger förutsättningar för genomförande av flera 

viktiga åtgärder för utvecklingen av en infrastruktur kopplat till det rörliga friluftslivet, 

för Kirunaborna och utvecklingen av besöksnäringen. Aktuellt förslag till detaljplan är 

ett av de första stegen mot nya Kiruna C och lägger därmed sätter ramarna för fortsatt 

utveckling. 

Fritids- och kulturförvaltningen anser att det mycket tydligt i såväl detaljplan, som 

översiktsplan och utvecklingsplan för nya Kiruna C skall planeras för belysta skid- och 

skoterleder in i bostadsområdena (motionsspår, gc-väg sommartid), samt att det i 

tillståndszoner skall vara tillåtet att färdas med skoter på väg i delar av 

bostadsområdena under vintersäsong. 

Fritids- och kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av fritids- och kulturnämnden med 

att ta fram en plan och policy för skotertrafiken för hela Kiruna tätort i dialog med 

berörda föreningar och näringsliv. Ett viktigt syfte är att utveckla ett än säkrare 

ledsystem som även binder ihop det "gamla" Kiruna med det nya. 

Fritids- och kulturförvaltningen anser att samtliga kommande nya bostadsområden i 

Kiruna skall planeras med detta som en viktig grundparameter för attraktivt byggande i 

ett modernt arktiskt samhälle med ett rikt rörligt friluftsliv och goda förutsättningar till 

utveckling av vår besöksnäring. 

Fritids- och kulturförvaltningen anser att en belyst skid- och snöskoterled bör placeras 

omedelbart öster om Kurravaaravägen. Leden kan sommartid fungera som 

motionsspår.  

Kommentar:  

Kurravaaravägen ska omvandlas till en stadsgata med bebyggelse på båda sidor om 

vägen. En skoterled parallellt med vägen skulle innebära ett flertal korsningspunkter 

med utfarter mot Kurravaaravägen och skulle vara mindre lämpligt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Barn kommer att behöva passera Kurravaaravägen på väg 

till och från skola och ytterligare ett trafikslag påverkar trafiksäkerheten negativt.  

Skoterled finns som förslag att anlägga i de gröna fingrarna som redovisas i 

utvecklingsplanen. Yttrandet föranleder ingen ändring i planutformningen. 

 
 
13 . LKAB, 2014-04-15 

Byggrätt saknas på plankartan.  

Det noteras att den föreslagna bebyggelsestrukturen inte följer i sin helhet den 

bebyggelsestruktur och de principer som anges i utvecklingsplanen.  Enligt 
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utvecklingsplanen ska Kurravaaravägen ses som stadsgata med aktiva fasader vilket 

inte framgår av planillustrationen.  

Den planerade bebyggelsestrukturen med fristående småhus och stadsradhus i 4 

våningar är definitioner som bör preciseras. Det är svårt att utläsa huruvida det finns 

för avsikt att ansluta lokalgatorna till Kurravaaravägen eller om dessa ska ses som 

återvändsgator. I det senare fallet finns inga utrymmen för vändplan redovisade. 

Det finns frågetecken kring högsta totalhöjd med angiven meter över nollplanet på 

504m och bestämmelsen antal våningar. Eftersom inte antal våningar finns angivet för 

förskola kan det tolkas att byggnaden kan uppföras i ca 6 våningar. 

Kommentar:   

Byggrätten finns på plankartan men den är endast reglerad i höjdled genom högsta 

tillåten våningshöjd och totalhöjd för byggnader. Kurravaaravägen är tänkt att 

omvandlas till stadsgata med en bredd av 22 m. Bostäder ska kunna placeras mot 

gatan. Plankartan justeras med avseende på ovanstående. Endast huvudgatan 

ansluter mot Kurravaaravägen. Den sydligaste lokalgatan som går i öst-västlig 

riktning utgår från planområdet.  

Bostadsområdet kommer på sikt att byggas ut mot norr, öster och söder. Det finns 

inga vändplaner redovisade på plankartan eftersom gatunätet ska fortsätta att 

byggas vidare. Planen möjliggör en framtida expansion av bostadsområdet. 

Tillfälliga vändplatser finns dock illustrerade. 

Planen har en flexibel utformning och medger relativt höga byggnader. 

Förskoletomten utgår. Förskola är ett bostadskomplement och kan inrymmas i 

bostadskvarteren. 

 

14. Stena Metall, 2014-04-16 

Stena Metall AB äger fastigheten Industrin 9:11. På fastigheten bedriver dotterbolagen 

Stena Stål AB och Stena Recycling AB verksamhet. Stena Stål AB i form av 

grossistverksamhet med handelsstål och Stena Recycling i form av omhändertagande 

av skrot, metaller, farligt avfall, samt brännbart avfall mm med tillstånd av 

Länsstyrelsen.  

Det framgår i samrådshandlingen att bostäder planeras 30 m, och en förskola 85 m, 

från vår infartsväg. Bostäderna planeras ca 350 m från vår fastighet. Enligt Boverkets 

Allmänna råd 1995:5 "Bättre plats för arbete", erfordras ett skyddsavstånd av 500 

meter för skrothantering, till bostäder. Uppenbarligen medger planförslaget att 

bostäder och förskola skulle hamna inom skyddsavståndet runt vår verksamhet. Enligt 

Plan- och bygglagen skall det vid utformningen av en detaljplan tas skälig hänsyn till 

befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på 

planens genomförande. Hänsynen skall även gälla förhållanden i anslutning till 

planområdet.  
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Det framgår inte av samrådshandlingarna om kommunen har gjort en värdering vad 

gäller hur en kommande detaljplan kan komma att begränsa vår verksamhet till följd 

av den nya markanvändningen.  

Vår uppfattning är att vårt enskilda intresse av att fortsättningsvis bedriva verksamhet 

riskeras, eftersom de planerade bostäderna och förskola i förlängningen kan innebära 

nya krav på vår verksamhet.  

Vi kan självklart inte godta planer som minskar våra möjligheter till att bedriva 

verksamhet på vår fastighet. Samtidigt har vi fått muntlig information från kommunens 

företrädare om att kommunen vill att vi skall flytta och avser att ersätta oss med en 

likvärdig fastighet på annan plats. Vi utgår från att samtliga våra kostnader, med 

anledning av de genom en ny detaljplan påtvingade förändringarna. 

Kommentar:  

En genomförd plan med ett utbyggt bostadsområde kan på sikt hämma 

utvecklingsmöjligheterna för Stena Metall. Kommunen har en dialog med 

markägaren angående deras verksamhet. Enligt utvecklingsplanen ska staden växa 

mot Stenas fastighet. Verksamheten måste därför på sikt flyttas. Yttrandet föranleder 

ingen ändring av planutformningen. 

 

15. Försvarsmakten, 2014-04-18 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Om byggnaderna förväntas 

uppnå höjd över 20 meter önskar myndigheten förnyad remiss. 

Kommentar:  

Yttrandet påverkar inte planutformningen. 

 

16. Jukkasjärvi Belysningsförening, 2014-04-24 

Inom planområdet har Jukkasjärvi Belysningsförening en ledningskorridor med en 20 

kV luftledning som matar ut mot Kurravaara by mm. Därför måste det skapas en ny 

ledningskorridor för framtida matning av detta område, ny luftledning förordas som 

ersättning av befintlig ledning. Ledningskorridoren sträcker sig från ställverket i 

Tuolluvaara ställverk mot Kurravaara by, dom första 2,5 km är ledningen byggd inom 

annans koncessionsområde (Vattenfall Eldistribution AB). Ovanstående medför att ny 

Linjekoncession måste sökas om man förändrar sträckningen alternativ typen av 

ledning tex luftledning till kabel. Ny koncession kan ta upp till 1 år att få.   

Energimarknadsinspektionen beslutar i denna typ av ärende, tillstånd kräver 

medgivande av den som har områdeskoncession, som i detta fall innehas av Vattenfall. 
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Kommentar:  

Elledningen kan läggas om i ny sträckning som markkabel under jord. Lämplig 

placering är i markområdet omedelbart öster och/eller väster om Kurravaaravägen. 

Kurravaaravägen utgår från planområdet. Kurravaaravägen ska omvandlas till en 

stadsgata med 22 meters bredd med gc-väg på båda sidor. Ledningen läggs med 

fördel i gc-väg. Ett avtal kan upprättas mellan kommunen och 

ledningsrättsinnehavaren om upplåtelse av mark för omläggning av ledningen. 

Ledningen kan sedan säkerställas med ledningsrätt i en lantmäteriförrättning. 

 

17. Privatperson 2014-04-22 

Villatomter för enfamiljshus bör ha en total tillåten byggnadsyta på minst 200 kvm 

(inkl garage/sidobyggnad) då bostadshus får byggas i två våningar. Om bara 

enplanshus tillåts, bör byggnadsytan totalt vara minst 250 kvm inkl sidobyggnad. 

För att få ett funktionellt boende måste bostadsytan för en normal barnfamilj vara 

minst 150 kvm (för att rymma 4 sovrum) och i Kiruna behövs sidobyggnad på minst 50 

kvm (garage, förråd, skotergarage). Det innebär att ovanstående byggnadsyta krävs. 

Kommentar:  

Yttrandet påverkar inte planutformningen. 

 

18. Samrådsmöte, 2014-04-14 

Förskola i ett flerbostadshus kan upplevas som störande för boende i samma kvarter. 

Kommentar: 

Bottenvåningar i planområdets flerbostadshus bör anpassas för att innehålla 

verksamheter. Förskola kan med fördel integreras i bottenvåningar istället för att 

förläggas till separata enplansbyggnader som utnyttjar marken dåligt. 

Funktionsblandning är i linje med rekommendationer i utvecklingsplanen. 

Förskoletomten utgår. Förskola är ett bostadskomplement och kan inrymmas i 

bostadskvarteren. 
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FÖRÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER SAMRÅD 
 

Plankartan har ändrats på följande punkter:  

 Förskola är ett bostadskomplement och ryms inom användningen bostäder, 

förskoletomten har därför utgått.  

 Gatu-/kvartersstrukturen har justerats.  

 För att kunna skapa en stadsgata av Kurravaaravägen medges bostäder mot 

Kurravaaravägen. Planbestämmelsen m1 har lagts till vilken innebär att 

minst hälften av boningsrummen ska vara orienterade mot en tyst sida (45 

dBA ekvivalent nivå)  

 Ett E-område för tekniska anläggningar har lagts till. 

 Ett u-område för VA-ledningar har lagts till. 

 Högsta antal våningar har höjts till 5 i två av kvarteren och till 4 i de två 

kvarteren längst norrut. 

 Bestämmelsen a1 gäller för ett mindre område än tidigare. 

Planbeskrivningen har redigerats utifrån; förändringarna på plankartan, de 

markundersökningar som utförts i mars 2014 samt övrigt som framkommit under 

planprocessens gång. 

 
 
 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Miljö- och byggnämnden föreslås besluta om att godkänna samrådsredogörelsen enligt 
punkterna ovan och att detaljplanen ställs ut för granskning. 
 
 
 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plankontoret 
2014-04-28 
 
 
Sara Aspvik Thelin 
Planarkitekt 
Kiruna kommun 
 
 
Bilaga: Länsstyrelsens yttrande 

 


