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Särskilt utlåtande för ändring genom tillägg till detaljplan för  

Tarfala 1 

Planen hanteras med ett enkelt planförfarande. Under samrådstiden som har 
pågått mellan den 7 maj – 28 maj 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. Under 
samrådstiden har totalt 9 skriftliga yttranden inkommit.  
 
Planen har även skickats ut på underrättelse där berörda en gång till fått yttra sig på de 
uppdaterade handlingarna som tagits fram efter samrådet. Under underrättelsetiden 
som pågått mellan den 3 juni – 17 juni 2014 har 3 skriftliga yttranden inkommit. Detta 
särskilda utlåtande 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: 
 

YTTRANDEN OCH KOMMENTARER  Samråd Underrättelse 

1. Länsstyrelsen i Norrbottens län  2014-05-20  
2. Lantmäteriet     2014-05-19 2014-06-17 
3. Räddningstjänsten Kiruna   2014-05-07 
4. Skanova      2014-05-20 
5. Kommunkontoret, Kiruna kommun  2014-05-19 
6. Kiruna airport/Swedavia   2014-05-16 
7. Bergsstaten     2014-05-13 2014-06-09 
8. Vattenfall      2014-05-09 
9. SGU      2014-05-27 
10. Tekniska Verken i Kiruna AB     2014-06-10 
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1. Länsstyrelsen, 2014-05-20  
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 
  
Kommentar: Yttrandet leder inte till några ändringar av planförslaget. 
 
 
2. Lantmäteriet, 2014-05-19 
Lantmäteriet har ingen erinran gällande planförslaget. Lantmäteriet uppmärksammar 
samtidigt att aktnumret för planen 25-P87/1 kan vara felskrivet.  
 
Kommentar: Yttrandet leder till att hänvisningen till detaljplan 25-P87/1 ändras så 
att korrekt benämning 25-P78/1 används.  
 
Underrättelse 2014-06-17 
Lantmäteriet har ingen erinran på planförslaget. 
 
Kommentar: Yttranden leder inte till några ändringar av planförslaget.  
 
3. Räddningstjänsten Kiruna, 2014-05-07 
Räddningstjänsten har inget att erinra i ärendet. 
 
Kommentar: Yttrandet leder inte till några ändringar av planförslaget. 
 
 
4. Skanova, 2014-05-20 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 
 
Kommentar: Yttrandet leder inte till några ändringar av planförslaget. 
 
 
5. Kommunkontoret, Kiruna kommun 2014-05-19, Yttrandet i sin helhet 
Kiruna kommuns lokala brottsförebyggande råd har i sitt majmöte tittat på tillägg till 
detaljplan för Tarfala 1 m.fl. Synpunkter som framkommit är funderingar kring 
parkeringsmöjligheter i området. Fotbollshallen kommer att ha liknande 
attraktionskraft som områden som idag flitig gästas av Kirunabor och tillresta: 
Sporthallen och badhuset (där parkeringssituationen är långtifrån optimal) samt 
området Lombia (som hyser goda parkeringsmöjligheter för stora såväl som små 
fordon i större mängd). Lokala BRÅ hade från tillägget svårt att utläsa hur 
parkeringsmöjligheter för området ser ut, var de placeras med tanke på hur stävja att 
parkering nyttjas för ”avlastning” av fordon av närliggande boende.  
 
Kommentar: Parkeringsfrågan hanteras inte i och med detta tillägg till detaljplan. 
Gällande parkeringsnorm för Kiruna kommun kommer att tillämpas i och med 
bygglovsprocessen som följer då detta tillägg vunnit laga kraft. Den gällande 
parkeringsnormen för Kiruna kommun är antagen 2007.  
 
 
6. Kiruna Airport/Swedavia 2014-05-16 
Vi saknar totalhöjd på den tänkta fastigheten samt karta över detta förslag. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att bestämmelsen högsta nockhöjd på 15 
meter är tillräcklig för att säkerställa att bebyggelsen inte blir högre än detta. 
Bestämmelsen om högsta nockhöjd kombineras dessutom med 2 våningar som det 
maximala antalet våningar.  
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7. Bergsstaten 2014-05-13 
LKAB har ett gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen, Lappmalmen nr 2 
med giltighetstid till 2017-01-15 inom Tarfalaområdet. 
 
Kommentar: Planhandlingen uppdateras enligt ovan. Bedömningen är att den 
planerade bebyggelsen inte kommer att påverkas av gruvbrytningen inom en 
överskådlig framtid.  
 
Underrättelse 2014-06-09 
LKAB har ett gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen, Lappmalmen nr 2 
med giltighetstid till 2017-01-15 inom Tarfalaområdet. 
 
 
8. Vattenfall 2014-05-09 
Vattenfall Eldistribution har inga ledningar inom planområdet. I närheten av 
planområdet har vi 10 och 0,4Kv ledning. För ev. nyanslutning och förstärkning av 
nätet är det viktigt att byggherren kontaktar oss i god tid för offert.  
 
Kommentar: Informationen delges exploatören.  
 
 
9. SGU 2014-05-27 
SGU har tagit det av handlingarna och har inget att anföra. 
 
Kommentar: Yttrandet leder inte till några ändringar av planförslaget. 
 
 
10.  Tekniska Verken i Kiruna AB 2014-06-10 
Fastigheten Tarfala 1 har en befintlig förbindelsepunkt för VA. VA-anläggningsavgift 
enligt gällande taxa utgår när bygglov är beslutat. För eventuell fjärrvärmeanslutning 
ska avdelning energi på Tekniska Verken kontaktas. 
 
Kommentar: VA-anläggningsavgift utgår vid beslut om bygglov. Information om 
fjärrvärmeanslutning meddelas exploatör omgående.  
 
 
 
Ändringar i handlingarna efter samråd 
 

 Hänvisningen till detaljplan 25-P87/1 ändras så att korrekt benämning 25-
P78/1 används. 

 Planhandlingarna uppdateras med att LKAB har ett gällande 
undersökningstillstånd enligt minerallagen, Lappmalmen nr 2 med giltighetstid 
till 2017-01-15. 

 Plangränsen i norra delen rätas ut för att underlätta förståelsen för tilläggets 
utbredning.  

 
Ändringar i handlingarna efter underrättelse 
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Miljö- och byggnämnden föreslås godkänna det särskilda utlåtandet samt anta 
detaljplanen.  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och bygglovskontoret 
2014-06-17 
 
 
Kristoffer Johansson 
Planarkitekt 
Kiruna kommun 
 
 
 

 


