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PLANÄNDRINGENS SYFTE 
Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålen kontor och handel. Gällande 
detaljplans bestämmelser om tillåten byggnadsarea motsvarar inte de krav som fastighetsägaren ställer på sin 
verksamhet idag.  
 
Kvarteret ligger mitt i Kiruna centrum och består idag av ett café som på sommaren även har en uteservering. När 
gällande detaljplan upprättades fungerade anslutande gata som en lokalgata för biltrafik. Idag nyttjas den enbart 
som gågata.     
 
 
HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANÄNDRINGEN 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
• Särskilt utlåtande  
• Fastighetsförteckning 
 

 
PLANFÖRFATTARE 
Planförfattare är planarkitekt Sandra Minde, Kiruna kommun. 
 
 
PLANFÖRFARANDE 
Planändringen kommer att handläggas med ett enkelt planförfarande, enligt PBL 5:28, då planfrågan är av 
begränsad betydelse, saknar större intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande. 
 
 
GRUNDKARTA MED TILLHÖRANDE FASTIGHETSFÖRTECKNING 
Som kartunderlag för planändringen används primärkartan, utritad i digital form, i koordinatsystem RT90 2,5 gon 
V, med hjälp av AutoCAD.  
 
En fastighetsförteckning upprättas av Lantmäterimyndigheten.  
 
 
KOMMUNALA BESLUT INFÖR PLANUPPDRAGET 
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 2010-02-25 § 42-10 att godkänna att ändring av detaljplan med enkelt 
planförfarande får upprättas.  
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1. PLANBESKRIVNING  
 
GÄLLANDE DETALJPLAN FRÅN 1989 
Ändring av en gällande detaljplan är en enkel form av planläggning. Ändringen innebär att viss prickad mark, 
mark som inte får bebyggas ”suddas ut”. En ny plankarta tas fram där övriga planbestämmelser från gällande 
detaljplan ska gälla fortsättningsvis. Planen får dock en ny genomförandetid. En kortfattad beskrivning bifogas.  
 
Gällande detaljplan 

Kommunal 
   beteckning  laga kraft 
1. Del av Centrum, del av kv Provtagaren S15 25-P89/93 1989-06-15 
 
 
 
Angränsande detaljplaner 
   Kommunal 
   beteckning  laga kraft 
1. Del av Centrum, del av Provtagaren,  

kontor, handel, hälsovård,  
tekniska anläggningar   Se165  25-P01/240 2001-10-08 

 
2. Ändring av stadsplan för 

kv Provtagaren   R137 KIS-/R137 1966-10-14 
 
 
PLANDATA 
Planändringen omfattar endast fastigheten Provtagaren 21. Planområdet ligger i direkt anslutning till Geolaggatan 
i centrum, strax öster om Hjalmar Lundbohmsvägen och är ca 440 kvadratmeter. Marken ägs av en privat 
fastighetsägare.  
 
MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE 
Idag används området för caféverksamhet. Planen medger handel och kontor. Byggnadshöjden får vara 6 meter.  
Ändringen av gällande detaljplan avser endast en utökad byggnadsarea, övriga bestämmelser ska 
fortsättningsvis gälla.  
 
Idag är fastigheten bebyggd med ca 160 kvadratmeter byggnadsarea (BYA). Fastigheten får enligt gällande 
detaljplan inte byggas ut ytterligare. Ändringen av gällande detaljplan omfattas av en större byggrätt, vilket 
betyder att högst 210 kvadratmeter BYA får bebyggas inom planområdet (fastigheten). En utökning av byggrätten 
sker med 50 kvadratmeter BYA.  
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Gällande detaljplan från 1989 (S15) med den avgränsning som avser planändringen (blå streckad linje).  
 
 
TRAFIK 
Utökningen av byggnadsarean kommer inte att innebära att produktionen i lokalerna kommer att öka markant och 
inte heller någon ökning av trafik i området.  
 
Parkering 
Det finns i nuläget inga parkeringsplatser på fastigheten Provtagaren 21. Däremot hyrs två parkeringsplatser av 
en privat fastighetsägare i anslutning till verksamheten.  
 
Kiruna kommun har en parkeringsnorm som antogs 2007. Då detta är en centrumetablering och en verksamhet 
som inte medför bilberoende hänvisas besökare till allmänna parkeringsplatser i centrum, varför 
parkeringsnormen inte ska tillämpas vid bygglovshandläggningen. Det är orimligt att tillskapa parkeringsplatser 
inom fastigheten då anslutande gata är en gågata och inte avsedd för allmän bilburen trafik.   
   
 
STÖRNINGAR 
Föreslagen ändring bör inte innebära några problem för miljö, hälsa eller trevnad.  
 
KONSEKVENSER AV PLANENS BESTÄMMELSER OCH GENOMFÖRANDE 
Planändringens genomförande med en utökad byggrätt innebär inga större konsekvenser, varken för området 
eller för centrum. Den utökade byggnadsarean medger att tillbyggnad kan ske på fastighetens innergård och inte 
ut mot gatumarken. Generellt bedöms utökad handel generera mer trafik i området. Det finns inga 
parkeringsplatser avsedda för kunder i direkt anslutning till verksamheten. All kundparkering ska hänvisas till de 
allmänna parkeringsplatserna i centrum. Parkeringsplatser för personal finns utanför planområdet och är 
reglerade i avtal mellan fastighetsägarna. Ytterligare parkering för personal räknas inte med att tillkomma vid en 
planändring.  
 
I relation till den pågående stadsomvandlingen som orsakas av gruvbrytningen är det viktigt att satsningar i 
centrum görs möjlig och att en fortsatt utveckling sker. Även om markdeformationerna inom en tämligen snar 
framtid innebär att området omfattas av deformationszonen, så måste nuvarande centrum med pågående 
verksamheter fram till dess, tillåtas leva och utvecklas. Det bidrar förhoppningsvis till fler besökare samt fler 
handelsetableringar i staden som kommer att få finnas kvar många år än.  
    
Tidigare planbestämmelser om byggnadens exteriör, fasadmaterial, form och färg ska bibehållas. Byggnaden får 
inte rivas. Skyltar och ljusreklam ska anpassas till byggnadens karaktär. En tillbyggnad ska tillämpa dessa 
bestämmelser och anpassas till befintlig byggnads exteriör, utformning, fasad, form och färg. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
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För hela planområdet sätts genomförandetiden till 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. 
 
AVGIFTER 
En planavgift tas ut i samband med att bygganmälan görs enligt PBL 11 kap 5 §. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Kiruna den 28 juli 2010 
 
 
Sandra Minde 
Planarkitekt 
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2. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
GENOMFÖRANDETID 
För gällande detaljplan har genomförandetiden gått ut 1994-12-31. Ny genomförandetid är 5 år från den dagen 
planen vinner laga kraft.   
 
GENOMFÖRANDE 
Ansökningar om tillstånd, lov och anmälningar görs av fastighetsägaren. Kommunens roll är enbart att upprätta 
en planändring som vinner laga kraft. Kommunens insats regleras ekonomiskt i en planavgift som tas ut då 
bygglovet genomförs. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planläggning    

• samråd och remisser   maj -10  
• länsstyrelsens planberedning  maj -10   
• särskilt utlåtande   juli/augusti -10 
• Antagande   2 september -10 

 
Ansvarsfördelning 
Kiruna kommun handlägger planen fram till den vinner laga kraft.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av planarkitekt Sandra Minde i samråd med andra tjänstemän och 
lantmäterimyndigheten.  
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Kiruna den 28 juli 2010 
 
 
Sandra Minde 
Planarkitekt 
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3. Särskilt utlåtande 
 
 
PLANFÖRFARANDE 
Förslaget till ändring av detaljplan har varit på samråd under tiden 27 maj till 1 juli 2010. Planen hanteras med ett 
enkelt planförfarande eftersom ändringen av detaljplanen har bedömts vara av ett smärre okontroversiellt slag 
samt förenligt med syftet av planen. Den är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är 
förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 § Plan- och bygglagen. 
Under samrådstiden har samråd skett med kommunala förvaltningar, 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 upprättad detaljplan.   
 
Under samrådstiden har totalt fyra skriftliga yttranden inkommit. Det är endast länsstyrelsen som har haft 
synpunkter på planförslaget, övriga har inte haft någon erinran mot planförslaget. Nedan redogörs en 
sammanfattning av samtliga synpunkter som inkommit skriftligen till miljö- och byggnämnden.  
 
 
INKOMNA SYNPUNKTER 
1. Vattenfall, inkom 30 juni 2010 
Ingen erinran mot planförslaget.  
 
2. Skanova, inkom 1 juli 2010 
Ingen erinran mot planförslaget.  
 
3. Tekniska Verken i Kiruna AB, inkom 1 juli 2010 
Placering av sopkärl ska ske i samråd med Tekniska Verken i Kiruna AB.  
 
Kommentar: Det är verksamhetsutövarens/fastighetsägarens ansvar att ta kontakt med Tekniska Verken i Kiruna 
AB.  
 
4. Länsstyrelsen, inkom 21 juli 2010 
Länsstyrelsen anser att riksintresset för kulturmiljö tillgodoses i planförslaget eftersom tillbyggnaden sker mot 
innergården och att dagens utformningsbestämmelser kommer att gälla även i fortsättningen och att dessa även 
kommer att omfatta tillbyggnaden.  
 
När det gäller frågan om betydande påverkan på riksintresset för mineraler så delar länsstyrelsen kommunens 
uppfattning. Länsstyrelsen konstaterar vidare att det i detta fall handlar om en tämligen begränsad tillbyggnad 
som bidrar till att befintlig verksamhet kan fortsätta att bedrivas och även utvecklas.  
 
Kommunen har valt att hantera planärendet som en ändring genom tillägg. När detta görs ska befintlig plan 
fortsätta att gälla i alla delar förutom för den del eller den fråga som tillägget omfattar. Den nya 
genomförandetiden ska således endast gälla för tillägget, för övriga delar gäller genomföranden enligt gällande 
plan. I detta fall har kommunen upprättat en ny plankarta, där en ny genomförandetid införs för hela planområdet, 
vilket endast kan bli aktuellt när en ny plan upprättas. Länsstyrelsen anser därför att kommunen i detta fall bör 
övergå till att hantera ärendet genom att upprätta en ny detaljplan, vilket kan ske till kommande utställning. 
Länsstyrelsen anser vidare att normalt planförfarande bör tillämpas med tanke på rådande riksintressen.  
 
När det gäller planen genomförandetid så anger planbeskrivningen 5 år och plankartan 10 år. Detta måste 
justeras och mot bakgrund av den pågående stadsomvandlingen så torde den kortare genomförandetiden vara 
mest lämplig.   
 
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta 
detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 12 kap 1 § plan- och bygglagen.  
 
Kommentarer: I enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande föreslås hanteringen av planändring med tillägg 
ersättas till endast ändring av detaljplan genom att upprätta ny detaljplan såsom är gjort. Detta får inga 
konsekvenser för planens genomförande, utan blir endast tydligare om vilken plan som gäller. Någon utställning 
av planen bedöms däremellan inte heller behövas. Ändringen kan anses vara av en mer formell karaktär, där inga 
bestämmelser har ändrats. Genomförandetiden om 5 år ska gälla för den nya detaljplanen. Tidigare felaktiga 
uppgifter ska justeras.  
 
Planärendet bedöms vara av enkel karaktär och det allmänna intresset för planändringen begränsad, varför 
enkelt planförfarande tillämpas. Det innebär att utställning av planförslaget inte föreslås såsom länsstyrelsen 
förespråkar. Den utökade byggrätten är marginell och påverkan på berörda riksintressen är liten och obetydlig. 
Hela Kiruna C täcks av riksintresse för mineraler, vilket inte enbart kan ses som en anledning att hantera 
planärenden inom Kiruna C med normalt planförfarande.  
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FÖRSLAG TILL SÄRSKILT UTLÅTANDE 
Miljö- och byggnämnden föreslås besluta att godkänna det särskilda utlåtandet och att anta ändring av detaljplan 
med de justeringar som föreslagits.  
 
Planärendet bedöms vara av en enkel karaktär och inte ha ett allmänt intresse varför enkelt planförfarande 
tillämpas. Det innebär att utställning av planförslaget inte genomförs såsom länsstyrelsen förespråkar. 
 
 
LAGA KRAFT 
Efter det att planen antagits av miljö- och byggnämnden, länsstyrelsen beretts möjlighet att föra talan mot 
planförslaget och inga besvär finns (eller har avgjorts) mot planen vinner den laga kraft. Genomförandetiden 
börjar löpa och planen ska tillämpas vid lovprövningar, fastighetsbildning och utbyggnad av allmän platsmark.  
 
 
BERÖRDA SAKÄGARE EJ TILLGODOSEDDA  
-  
 
ÖVRIGA EJ TILLGODOSEDDA 
Länsstyrelsen 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Kiruna den 28 juli 2010 
 
 
Sandra Minde  
Planarkitekt 
 
 
 
 


