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Granskning av detaljplan för Skjutbaneområdet etapp 1 

Planen hanteras med ett normalt planförfarande. Under granskningstiden som 
har pågått mellan den 30 april – 22 maj 2014 har samråd skett med berörda 
förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och 
andra med väsentligt intresse av planen. Granskningshandlingar har skickats ut till 
ovan nämnda, vilka har beretts tillfälle att yttra sig över upprättat detaljplaneförslag.  

Under granskningstiden har totalt 10 skriftliga yttranden inkommit. 
Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som har inkommit samt 
kommentarer till dessa. Kommentarerna skrivs med kursiverad text. Samtliga skriftliga 
inkomna synpunkter förvaras i sin helhet i planakten hos Miljö- och byggnämnden på 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Yttranden har inkommit enligt följande: 

YTTRANDEN OCH KOMMENTARER 

1. Bergsstaten     2014-05-12 

2. Försvarsmakten    2014-05-13 

3. LKAB     2014-05-16 

4. Privatperson    2014-05-18 

5. Statens fastighetsverk   2014-05-19 

6. Lantmäteriet    2014-05-19 

7. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2014-05-20 

8. Länsstyrelsen i Norrbottens län  2014-05-22 

9. Trafikverket     2014-05-22 

10. Tekniska verken i Kiruna AB  2014-05-23 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Sara Aspvik Thelin, 2014-05-28

Vårt Dnr: P2012-000007
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1. Bergsstaten, 2014-05-12  
  
Inom skjutbaneområdet har LKAB ett gällande undersökningstillstånd enligt 
minerallagen: Lappmalmen nr 2 som är giltig till 2017-01-15. 

Kommentar 

Yttrandet föranleder ingen förändring av planhandlingarna. 

2. Försvarsmakten, 2014-05-13 
 
Inget att erinra. 
 
3. LKAB, 2014-05-16 
 
Inget att erinra. 

 
4. Privatperson, 2014-05-18 
 
En detaljplan för bostäder ställer höga krav på MKN. Skjutbanan som Kiruna Jakt- och 
Fiskevårdsförening nyttjar ligger för nära för att MKN gällande buller uppnås. Kiruna 
Jakt- och Fiskevårdsförening har ett fortlöpande arrendeavtal med staten som inte 
kommunen som tredje part kan gå in och häva. Av de handlingar som inkommit finns 
inget beslut taget på att arrendeavtalet sägs upp från någon av parterna kring avtalet. 
Det saknas också dokument som styrker att det tillstånd föreningen har för 
skjutverksamheten på skjutbanan upphävs. Detaljplanen skall därför avslås. 

Kommentar 

Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening är sakägare och en dialog pågår mellan 
kommunen och föreningen. Ett nytt område för skjutbana har tagits fram vid 4:e 
kilometern (Kurravaaravägen). Avtal håller på att upprättas mellan berörda parter. 
Avveckling och flytt av befintlig skjutbana kommer att påbörjas under 2014. 
Yttrandet föranleder ingen förändring av planhandlingarna. 

5. Statens fastighetsverk, 2014-05-19 

Det bör framgå av planbeskrivningen (plandata/markägoförhållanden) att det är staten 
genom SFV som äger fastigheterna Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8. Det bör även 
förtydligas att Kiruna kommun har fått tillstånd från regeringen att förvärva marken 
inom planområdet. Enligt ett upprättat intentionsavtal mellan Kiruna kommun och 
SFV ska överlåtelseavtal avseende marken träffas i samband med att kommunen 
beslutar om att påbörja ett planarbete för densamma. Överlåtelsen ska dock villkoras 
av att detaljplanen och därpå följande fastighetsbildning vinner laga kraft.  

Vidare önskas att det i avsnittet om hur planen ska genomföras tydliggörs på vilket sätt 
som marken ska avskiljas från Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8. Det bör även framgå 
att det är kommunen som ska bekosta erforderlig fastighetsbildning.  
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Enligt uppgift på Kiruna kommuns hemsida antogs utvecklingsplanen för Kirunas nya 
stadskärna av kommunfullmäktige den 22 april 2014. Texten på sida 4 i 
planbeskrivningen bör revideras med avseende på detta. 

Kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras enligt ovan.  

6. Lantmäteriet, 2014-05-19 

Lantmäteriet står fast vid sitt tidigare yttrande. Vissa ledningar kan dras fram med 
annan rätt än ledningsrätt och då är läget ett annat, men om ledningsrätt krävs så 
måste markreservat finnas på kvartersmark. Grunden till att markreservat krävs är 
följande: 

  att en ledningsrätt inte får upplåtas i strid mot planen framgår av 8 § LL 

  att det strider mot planen att upplåta ledningsrätt på kvartersmark för enskilt 
ändamål beror på att ledningsrätten är för ett allmänt ändamål 

  u-område finns för att kunna använda kvartersmarken för ett allmänt ändamål. 

Kommentar 

Yttrandet föranleder ingen förändring av planhandlingarna. 

7. SGU, 2014-05-20 

Inget att erinra. 

8. Länsstyrelsen, 2014-05-22 

Inget att erinra. 

9. Trafikverket, 2014-05-22  

Planområdet ligger intill väg 874, Kurravaaravägen, som idag är en statlig allmän väg. 
Kommunens avsikt är att del av Kurravaaravägen på sikt ska bli en stadsgata som helt 
integreras med tätortens gatunät. Det innebär att en ny huvudgata, som är tänkt att 
binda samman befintlig bebyggelse väster om Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet 
och Kiruna nya centrum, planeras att anslutas mot Kurravaaravägen. Dessutom 
planeras gång- och cykelpassager anordnas över Kurravaaravägen och hastigheten 
föreslås sänkas från idag 80 km/h till 40 km/h på den del av Kurravaaravägen som 
ansluter mot planområdet. Hastighetssänkningen är förutom ur säkerhetssynpunkt 
också nödvändig ur bullersynpunkt så riktvärden för buller kan klaras 15 meter från 
vägen. Vi vill här uppmärksamma på att enligt plankartan verkar bebyggelsen vara 
placerad närmare än 15 meter från vägkant. 

Vi vill påtala att de trafikmängder som ligger till grund för beräkning av buller baseras 
på befintliga förhållanden, utan ny E10 som är tänkt att leda trafik in i staden, bland 
annat via Kurravaaravägen. 
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Kommunens intentioner i detaljplanen är genomförbart i kommunens egen regi när 
planerad ny E10 är klar och kommunen övertagit väghållaransvaret för vägen. Då 
behövs varken anslutningstillstånd eller ansökan om hastighetsnedsättning. 

Om inte ny E10 är klar parallellt med utbyggnaden av området, krävs samråd med 
Trafikverket om de åtgärder som föreslås samt tillstånd för anslutningar och för 
åtgärder inom vägområdet, då Kurravaaravägen i det läget fortfarande är statlig. 

Trafikverket förutsätter att planerade korsningsutformningar och passager med den 
statliga vägen finansieras av kommunen/exploatören. 

Kommentar 

Detaljplanen har bestämmelsen [m1] som innebär att minst hälften av 
boningsrummen ska vara orienterade mot en tyst sida (45 dBA ekvivalent nivå). Om 
man följer Boverkets allmänna råd 2008:1 så tillåts överskridande av riktvärdena, 
under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) 
eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av 
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Kiruna kommun har lämnat in en ansökan om hastighetssänkning till 50 km/h på 
Kurravaaravägen från strax norr om korsningen med Vaktgatan och fram till strax 
norr om Hjortvägen där det redan idag är 50 km/h. Kiruna kommun har även 
skickat in en ansökan om anslutning av huvudgatan (inom planområdet) mot 
Kurravaaravägen. 

Planerade korsningsutformningar och passager med den statliga vägen finansieras 
av kommunen. Planbeskrivningen kompletteras under Genomförande/Ekonomiska 
frågor/Planekonomi. 

 

10. Tekniska verken i Kiruna AB, 2014-05-23  

Vatten, avlopp och fjärrvärme 

Planområdet är idag utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
men kommer på sikt att införlivas. 

Avfall 

Utredning av alternativ för avfallshantering pågår. Om traditionell renhållning ska 
bedrivas i området ska Avfall Sveriges rapport: Handbok för avfallsutrymmen 
efterlevas. Den reglerar lagkrav samt rekommendationer för transport, förvaring och 
dimensionering av hushållsavfall. Bland annat behövs vändmöjligheter för sopbilarna. I 
plankartan är vissa lokalgator inlagda som återvändsgränder med tillfällig vändplats 
inlagd utanför planområdet. Vändplatserna behövs för att sopbilarna ska kunna hämta 
avfall. Vändplan för en normal sopbil ska vara 18 meter i diameter med en hindersfri 
remsa om 1,5 meter runtom. 
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Avfallsutrymmen för flerbostadshus finns ej inlagda i planen. Dessa bör placeras så att 
tömning kan utföras på ett säkert sätt för såväl chaufför som omgivning samt utan att 
trafik hindras. 

Ekonomiska frågor 

Anläggningsavgift för VA-anslutning utgår enligt gällande taxa. 

Övrigt 

Komplettering till Bebyggelseområden – Offentlig service enligt: I de närliggande 
områdena finns den kommunala förskolan Fjället på Jägarskoleområdet samt tre 
stycken friskolor; Vita Viddernas Barnskola och Friluftsskolan Vargen på 
Jägarskoleområdet samt Sameskolan (f.d. Tallbackaskolan). Samtliga ligger väster om 
Kurravaaravägen.  

Kommentar 

Eftersom byggnadernas lägen inte detaljstyrs i planen finns inte heller 
avfallsutrymmen inlagda. Planbeskrivningen kompletteras i övrigt enligt ovan.   
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FÖRÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER GRANSKNING  
Plankartan har ändrats på följande punkter:  

 Den administrativa bestämmelsen att bygglov inte får medges förrän 
markföroreningar har avhjälpts gäller hela detaljplaneområdet.  

 Planillustrationen har redigerats. Inmätta tallar har lagts till i 
planillustrationen. 

 En liten del av kvartersmarken i det södra kvarterets nordvästliga hörn har fått 
användningen huvudgata för att möjliggöra för alternativa utformningar av 
anslutningen mot Kurravaaravägen. 

Planbeskrivningen har redigerats utifrån: 

 förändringarna på plankartan angående den administrativa bestämmelsen att 
bygglov inte får medges förrän markföroreningar har avhjälpts 

 inkomna yttranden 

 utökat underlag gällande Dagvatten samt Vegetation och djurliv 

 övrigt som framkommit/förändrats under planprocessens gång såsom;  

- Kommunala beslut: Information om kommunfullmäktiges beslut att anta 
utvecklingsplanen för Kirunas nya stadskärna. 

- Buller: Ansökan om hastighetssänkning på Kurravaaravägen har lämnats in till 
länsstyrelsen. Bullernivån 55 dBA ekvivalent nivå uppnås 20 meter från 
vägkant om hastigheten sänks till 50 km/tim.  Beskrivning av bestämmelsen 
[m1].  

- Gatunät: ansökan om anslutning mot Kurravaaravägen har lämnats in till 
Trafikverket. 
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Berörda sakägare som inte har blivit tillgodosedda 
 

 Stena metall AB 

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.  

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, ersätts av kommunen. 

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. 
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Övriga som inte har blivit tillgodosedda 
 

 Fritids- och kulturförvaltningen 

Fritids- och kulturförvaltningen anser att en belyst skid- och snöskoterled bör 
placeras omedelbart öster om Kurravaaravägen. 

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. 

 Privatperson 

Skjutbanan som Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening nyttjar ligger för nära för 
att MKN gällande buller uppnås. 

Kommentar 

Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening är sakägare och en dialog pågår mellan 
kommunen och föreningen. Ett nytt område för skjutbana har tagits fram vid 
4:e kilometern (Kurravaaravägen). Avtal håller på att upprättas mellan 
berörda parter. Avveckling och flytt av befintlig skjutbana kommer att 
påbörjas under 2014. Yttrandet föranleder ingen förändring av 
planhandlingarna. 

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö- och byggnämnden föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt godkänna 
detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Antagande i 
kommunfullmäktige beräknas ske den 18/6 2014. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och bygglovskontoret 
2014-05-28 
 
 
Sara Aspvik Thelin 
Planarkitekt 
Kiruna kommun 
 
 
Bilaga: Länsstyrelsens yttrande 


