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PLANBESKRIVNING        

PLANHANDLINGAR 

 Plankarta med bestämmelser och illustration 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Granskningsutlåtande 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Bild 1: Översiktskarta med planområdet inringat 

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna att ändra 

användningen för fastigheterna Tjärnen 1 och Vistas 5 från allmänt ändamål och 

handel till bostad. Anledningen till detta är att kunna möjliggöra nya tomter för 

enbostadshus i stadsdelen Lombolo i Kiruna C. Tomterna kommer säljas av Kiruna 

kommun och fördelas i kommunens tomtkö. Planområdet möjliggör ca 8 nya tomter 

för enbostadshus.  

 

Gällande detaljplan är inte genomförd och planområdet är i dagsläget oexploaterat och 

består av snårig björkskog samt några få tallar.  

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB 

MILJÖBALKEN KAP. 3 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 

 



 3 

Enligt Miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Sådan användning som medför en, från allmän synpunkt, god 

resurshushållning ska ges företräde.  

Planförslaget möjliggör uppförande av ca 8 nya enbostadshus. Om planen genomförs 

innebär detta en förtätning av bebyggelsen i Lombolo. Då det i närområdet finns 

tillgång till utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och service bidrar detta till 

hushållning av resurser.  

 

Hela Kiruna C omfattas av riksintresset kulturmiljövård samt riksintresset ämnen och 

material. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena negativt. Planområdet är 

inte bebyggt sedan tidigare men omges av befintlig bebyggelse. Befintlig bebyggelse 

bedöms inte vara av kulturhistoriskt värde.  

 

MILJÖBALKEN KAP. 4 

 

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 

landet 

 

Planområdet omfattas inte av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 

vatten.  

 

MILJÖBALKEN KAP. 5 

 

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 

 

För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt finns 

miljökvalitetsnormer reglerade för ett flertal ämnen, enligt miljöbalken 5 kap. 1§. Dessa 

normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa skador på eller olägenheter 

för, människors hälsa eller miljön.  

 

Planens genomförande kan väntas medföra en liten ökning av trafik på Lavinvägen, 

men inte av sådan storlek att miljökvalitetsnormernas värden bedöms överskridas.  

 

BEDÖMNING 

 

Planens genomförande bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3-5 kap.  

 

PLANDATA 

LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL 
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Planområdet är beläget i södra delen av stadsdelen Lombolo, mellan Deltavägen och 

Solvindsvägen. Området är ca 1,1 ha stort och angörs från Lavinvägen. 

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

 

Planområdet omfattar fastigheterna Tjärnen 1, Vistas 5 samt del av Lombolo 12:1. 

Samtliga fastigheter ägs av Kiruna kommun.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Kiruna C (Fördjupad översiktsplan för 

Kiruna centralort, antagen 2007-01-08) är planområdet utlagt som Bostäder, 

Kompletteringsbebyggelse (förskola, närservice), samt kontor, handel, bostäder, hotell 

och restaurang, se nedan. Kiruna kommun arbetar även med en revidering av den 

fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. Arbetet väntas vara klart under 2014.  

Bild 2 Utdrag ut fördjupad översiktsplan för Kiruna C, aktuellt planområde markerat.  

  

DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER, FÖRORDNANDEN, 

SKYDD 

För området gäller idag detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan 

LOMBOLO omr. söder om Stamgatan”, antagen av byggnadsnämnden i Kiruna 

kommun 1979-06-28 §679. 



 5 

Största delen av planområdet är planlagt som Handel samt Allmänt ändamål. 

Byggnadshöjden är satt till en våning. För norra delen som är planlagd som handel 

gäller utfartsförbud mot Lavinvägen, se befintlig plan nedan.  

Bild 3: Gällande plan för Tjärnen 1, Vistas 5. 

 

Undersökningstillstånd mineralförekomst 

Detaljplaneområdet berörs av LKAB:s undersökningstillstånd för Lappmalmen nr 2 

med giltighetstid till 2017-01-15. Tillståndet ger enligt minerallagen rättighet att utreda 

området för prospektering. Tidshorisonten för de deformationsprognoser som finns är 

relativt lång innan området berörs av gruvbrytningen och marken bör nyttjas ur ett 

samhällsnyttigt perspektiv, med stöd ur PBL och Miljöbalken.  

 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-09 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att 

detaljplanelägga kv Vistas och Tjärnen för tomter för småhusbebyggelse.  

 

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Enligt MKB-förordningen (1998:905) ska kommunen alltid göra en bedömning 

huruvida genomförandet av en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Enligt PBL 4 kap. §34 ska en miljökonsekvensbeskrivning i sin tur upprättas för 

detaljplaner där genomförandet kan antas leda till betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen är den analys som ligger till grund för ställningstagandet 

betydande miljöpåverkan och om en MKB bör upprättas eller inte. Med miljöpåverkan 
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avses bl.a. risker för människors hälsa eller miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, 

påverkan på kulturarvet eller på skyddad natur.  

En behovsbedömning har upprättats av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Kiruna kommun där bedömningen är att detaljplanens genomförande inte leder till 

betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. §11. Någon miljöbedömning enligt 

miljöbalken behöver därför inte göras.  

Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen i Norrbottens län som delar 

kommunen uppfattning att genomförandet av planen inte kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan. Det är tillräckligt att redovisa planens konsekvenser i 

planbeskrivningen.   

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

NATUR 

Mark och vegetation 

Planområdet omfattar ej bebyggd mark. Idag är marken bevuxen av björkskog samt en 

del tall. Vegetationen kommer att behöva avverkas till viss del vid genomförande av 

planen. Enligt översiktlig kartläggning 1:1 M av SGU utgörs jordarten av torv och 

moränjord. 

Skyddsvärda arter 

Inga av kommunen kända skyddsvärda arter förekommer inom planområdet. 

 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

Föroreningar 

Inga av kommunen kända föroreningar förekommer inom planområdet.  

Radon 

De radonmätningar som utförts av miljökontoret i Kiruna för Lombolo har inte visat på 

värden som överstiger riktvärdet för radon. 

Vattenmiljö 

Planområdet ligger inom delavrinningsområde ovan Pahtajoki (SE753422-168968) och 

huvudavrinningsområde Torneälven. Vattenförekomsten bedöms ha otillfredsställande 

ekologisk status med risk för att ekologisk status/potential inte uppnås år 2015. 

Preliminär bedömning av kemisk status är att den inte uppnår god status och därmed 

finns risk att kemisk status inte uppnås år 2021. Planens påverkan på 

avrinningsområdet och recipienten bedöms inte medföra några konsekvenser av 

betydelse.  
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BEBYGGELSE 

Bostäder och exploatering 

Planförslaget medger enbostadshus i ett 

plan (BI). Utöver det så är det möjligt att 

inreda vind (v1), vilket ger så kallade 1,5 

plans villor. Totalt möjliggörs ca 8 nya 

fastigheter för bostäder. Området är tänkt 

att anpassas till närliggande 

bostadsområden. Huvudbyggnad får 

uppföras till högst 1 våning med en 

byggnadshöjd av 4,5 meter, för 

komplementbyggnad gäller högsta 

byggnadshöjd på 3,5 meter. Byggnader skall 

uppföras med träfasad samt sadeltak för att 

behålla en gemensam struktur med 

befintliga bostadsområden. Största 

sammanlagda byggnadsarea inklusive 

komplementbyggnad är 200 kvm. Angöring 

till de nya fastigheterna sker via en ny 

planerad väg med vändplan. I anslutning till 

vägen finns plats för kommunalt snöupplag. 

Varje enskild fastighetsägare ansvarar för 

snöupplag inom den egna fastigheten. 

Naturområde samt vägen kommer att vara i 

kommunal ägo. Bebyggelse ska uppföras 

enligt gällande tillgänglighetsnormer och 

krav.  

 

Bild 4: Illustration över ny bebyggelse.  

(Maximal byggrätt på 200kvm) 

Illustration: Sigrid-Jacob Vestling 

 

Placering av nya byggnader ska ske så att avståndet mellan byggnaderna är minst 8 

meter. Bestämmelsen p1 i plankartan reglerar att byggnad ska placeras minst 4 meter 

från fastighetsgräns mot kvartermark och minst 2,5 meter från fastighetsgräns mot 

allmän plats. Garageport mot lokalgata ska placeras minst 6 meter från gatan för att 

möjliggöra parkering och vändning av fordon inne på egen fastighet. 
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Bild 5. Illustration sektion öst-väst (Sigrid-Jacob Vestling). 

Bild 5 ovan visar en illustration över hur de nya tomterna med byggnader kan komma 

att hamna i förhållande till den nuvarande bebyggelsen efter Deltavägen i söder. Ett 

naturområde kommer att lämnas mellan bebyggelsen i söder och de nya byggnaderna. 

Den nya bebyggelsen får en takfotshöjd som är lägre än den befintliga så 1 våning är 

maximalt våningsantal och 4,5 meter är max bygghöjd.   

Offentlig och kommersiell service 

Närmaste handelsområde finns ca 3 km från aktuellt planområde. Kiruna centrum 

ligger ca 4,5 km från planområdet. Förskolan Jökeln samt grundskolan Nya 

Raketskolan ligger inom 1 km från planområdet.  

 

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga kända fornlämningar inom området. 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet angörs via Lavinvägen med en ny planerad lokalgata som kommer att 

skötas av kommunen. I anslutning till planområdet finns gång- och cykelväg som 

förbinder de olika bostadsområdena.  

Kollektivtrafik finns i närheten efter Stamgatan. Turtätheten är ungefär en buss per 

halvtimme under dagtid på vardagar.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Ledningar ansluter idag området i öster mitt emot infarten till Deltavägen. Dessa 
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planläggs inom allmän plats Natur för att undvika att de överbyggs. Avståndet mellan 

närmsta VA ledning och kvartersmark överstiger 5 meter vilket möjliggör drift och 

underhåll.  

Dagvatten 

Lokal infiltration möjliggörs till viss del via naturmark inom planområdet. 

Dagvattenledning ska anläggas utmed lokalgata.  

Uppvärmning 

Ingen tillgång till fjärrvärme finns i dagsläget. Uppvärmning kommer alltså inte kunna 

ske genom fjärrvärme.  

Opto och el 

Kommunen har optoledningar runt området. Ett avstånd hålls till dessa för att undvika 

att de överbyggs samt möjliggöra underhåll. Det Naturstråk som lagts ut i 

planområdets nordvästra del där ledningarna finns i direkt anslutning är bland annat 

till som skydd mot dessa ledningar.  

Vattenfall är huvudman för eldistributionen utanför planområdet. Byggnader eller 

andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar får ej 

vidtas. Om anläggningsflytt behövs ska avtal upprättas med Vattenfall där ansvar och 

kostnad regleras.   

Framkomlighet 

Kommunala snöupplag hanteras inom området så att god framkomlighet råder. Plats 

för detta finns på planlagd Naturmark. Varje enskild fastighetsägare ansvarar för 

snöupplag på den egna fastigheten. Vändplats planeras på lokalgata för att möjliggöra 

god framkomlighet för snöröjning, avfallshantering samt räddningstjänst, (enligt PM 

”Framkomlighet för räddningstjänstens fordon”). Diametern för vändplanen är 23 

meter. Brandvattenförsörjningen ska vara tillfredsställd enligt PM 

”Brandvattenförsörjning”.  

 

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detta innebär att planen skickas 

ut på samråd och granskning innan den antas. Efter samråd och efter granskning 

sammanställs inkomna synpunkter i samrådsredogörelse respektive 

granskningsutlåtande. Inkomna synpunkter bemöts i dessa och eventuella justeringar 

tillkommer till planhandlingarna. 
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Preliminär tidplan 

Samråd maj 2014 

Granskning  juli-augusti 2014 

Godkännande augusti 2014 

Antagande  september 2014 

Laga kraft Tre veckor efter antagande i kommunfullmäktige om inget överklagande 

inkommer 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägare rätt att utnyttja byggrätter enligt detaljplanen. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen handlägger planen fram till den vinner laga kraft.  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Ansvar för genomförande av 

planförslagets kvartersmark åligger framtida fastighetsägare.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning 

I samråd med Lantmäteriet ansöker kommunen de fastighetsbildningsåtgärder som 

krävs för planens genomförande.  

Konsekvenser 

Fastighetsbildning utefter planförslaget innebär att fastighet Tjärnen 1 och Vistas 5 

upphör samt att del av Lombolo 12:1 regleras. Planförslaget möjliggör avstyckning för 

ca 8 fastigheter för bostadsändamål. På plankartan finns illustrerat hur de framtida 

fastigheterna kan komma att se ut. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Kommunen bekostar framtagandet av detaljplanen. Planavgift kommer att tas ut i 

samband med bygglov. 

Lantmäterikostnader 

Samtliga förrättningskostnader i och med genomförande av planen bekostas av Kiruna 

kommun.  

VA 
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Anläggningsavgift för VA-anslutning utgår enligt gällande VA-taxa.  

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Samråd har skett med TVAB, kommunens IT-avdelning samt övriga ledningsägare om 

el, VA, optofiber samt övriga ledningar.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och 

bygglovskontoret samt Mark- och exploateringsenheten på Kiruna kommun.  

 

 

 

Kristoffer Johansson     Charlotte Köhler 

Planarkitekt      Plan- och bygglovschef 

 


