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Detaljplan 
Del av  Puoltsa 
Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl 
Bostad, Turism, Lantbruk 
                         
Miljö- och Byggnämnden 
Kiruna kommun 
 
Upprättad i mars 2004 
Reviderad juni 2004 
 
PLANBESKRIVNING 
Handlingar  Planens fullständiga handlingar består av: 
  o Plankarta med bestämmelser. Denna handling blir juridiskt 
                        bindande när detaljplanen vinner laga kraft. 
  o Planbeskrivning 
  o Genomförandebeskrivning 
  o Samrådsredogörelse 
  o Utlåtande 
  o Fastighetsförteckning 
  o Grundkarta 

o Översiktsplan Kiruna kommuns 2002 
o Förslag till områdesplan Kalix Älvdals Övre   
   del 1977-78 tillägg delrevidering 1982 
o Illustration 

  (o=handlingar som tillhör detta planskede) 
 
  Följande planhandlingar antages: 
  Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, 
  genomförandebeskrivning och utlåtande 
   
PLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG  

Syftet med planen är klarläggande av områden för djurhållning, 
turism, bostadsbebyggelse och tillfarter till dessa. På fastighet 
Puoltsa 1:85 finns det stall för hästar, som nyttjas i turistisk 
ridverksamhet. Syftet med planen är även möjlighet för 
upprättande av campingstugor för den turistiska verksamheten, 
inom fastigheten Puoltsa 1:4. 
 

Förenligt med 3 och 
4 kap MB. Bevarande- 
programm, Kulturmiljö- 
programm Planområdet är beläget inom område som enligt miljöbalken 

kapitel 3:6 är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller  
friluftsliv. Området ligger inom kapitel 4 MB (miljöbalken). 
Området gränsar till Kalixälven som ingår i Natura 2000-
nätverket. Planens utformning hindrar inte det rörliga 
friluftslivet. Inom planområdet finns bevarandeprogram för 
odlingslandskap och kulturmiljöprogram, byn är en klass 1 
objekt i bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur 
och kulturvärlden (nr 8) och ett klass 2 objekt i inventering av 
naturliga fodermarker (nr4). Puoltsa är en av få jordbruksbyar 
så långt in i landet och i byn finns den äldsta bebyggelsen kvar  
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i ursprungligt skick. I byns bebyggelsebestånd kan man också 
tydligt avläsa byns stora expansionstid samt den blandning  
som skett mellan olika kulturer. Nybyggnationer liksom 
förändring av befintlig bebyggelse bör anpassas till den lokala 
byggnadstraditionen vad gäller bl.a. materialval, färgsättning 
och proportioner.  Planens utformning gör så att de öppna 
ängarna bevaras genom att djurhållning tillåts inom området. 

 
PLANDATA 

                                                   
Lägesbestämning Planområdet ligger i Puoltsa vid Kalixälven ca 25 km sydväst  

om Kiruna C i Kiruna kommun. Området är beläget söder 
om väg 870 som går mellan Kiruna och Nikkaluokta. 

 
 
Areal   Planområdets totala area är ca 9 ha (hektar), 88 800 kvm.  
 
Markägoförhållanden Marken inom planområdet är privatägt. Laevas sameby har 

renskötselrätt inom planområdet.  
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TIDIGARE STÄLL- 
NINGSTAGANDE 
Fördjupning av över- 
siktsplan Planområdet omfattas av översiktsplan för Kiruna kommun 

antagen 2002-06-17. Området omfattas även av 
områdesplan Kalix älvdals övre del 1977-78 antagen av 
kommunfullmäktige 1978-11-23  §426. Tillägg delrevidering 
dec. 1982, antagen av kommunfullmäktige 1983-08-29  
§177 ( i dag utgör områdesplan en fördjupning av 
översiktsplan, föp). 

 
 Puoltsa är en jordbruksby utefter väg Kiruna-Nikkaulokta ca 

25 km från Kiruna, nu med nästan nedlagt jordbruk. Antalet 
åretruntboende är ca 50 personer, vilket är en markant 
ökning under senaste åren. Arbetspendlingen till Kiruna 
bidrar till att upprätthålla folkmängden. Mångdubbelt fler 
fritidsboende än helårsboende. Byn är en av få 
jordbruksbyar så långt in i landet och djurhållning 
förekommer där även i dag. Bebyggelsen i Puoltsa är till viss 
del samlad men det finns inte någon tätortsliknande 
bebyggelse 

 
Enligt översiktsplanen så är  Puoltsa en attraktiv by för 
fritidsboende. Inom planområdet finns turistisk 
ridverksamhet och enligt översiktsplanen bör turismen kunna 
utvecklas ytterligare med gemensamma satsningar kring 
nybyggarkultur, samiska produkter och aktiviteter samt 
naturen i området. Enligt översiktsplanen kan 
detaljplaneläggning för turistisk verksamhet behövas göras 
och detaljplaner bör upprättas i den takt markägarna vill 
exploatera området. 
  
Planområdet ligger enligt  föp inom den västra (bykärnan). 
Inom planområdet finns två bostäder för åretruntboende.  
Enligt föp bör ca 50 hus kunna komma till, varav hälften i 
vardera västra och östra området. Vidare säger föp att 
marken i bykärnan som kan väntas bestå som 
jordbruksmark bör inte användas för bebyggelse, men det 
området som läggs ut för bostäder och campingstugor inom 
planområdet inskränker förhållandevis lite i den totala 
arealen av ängsmarker inom Puoltsa. Enligt föp, 
delrevidering dec. 1982, så står det att nybyggnad av 
bostadshus eller mindre verksamhet bör i första hand 
lokaliseras till mark söder om väg 870 mellan Kiruna och 
Nikkaluokta. Nya utfarter mot väg 870 ska ej anläggas. 
Ambitionen bör också vara att i möjligaste mån undvika att 
lösa tillfartsfrågan med servitut.  
 
De som bor i Puoltsa har eget vatten och avlopp, bad-, disk,- 
och tvättvatten infiltreras inom tomtplatsen, vilka bör ges en 
yta om minst ca 2000 kvm. Gemensamhetsanläggningar för 
vatten och avlopp bör eftersträvas. 
 
Detaljplanen följer intentionerna i översiktplanen och Förslag 
till områdesplan Kalix Älvdals Övre del 1977-78, tillägg  
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delrevidering 1982 i dag benämnt fördjupning av 
översiktsplan (föp).  
 

Detaljplan  Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 
 
Program för plan- 
området Förslag till områdesplan Kalix Älvdals Övre del 1977-78, 

tillägg delrevidering 1982  (fördjupning av översiktsplan för 
Kalix Älvdals övre del) utgör program för detaljplanen. 
Planen följer intentionerna i områdesplanen.  

 
Kommunala beslut  
i övrigt Miljö- och Byggnämnden har beslutat  2003-04-03, B § 36-

03 att uppdra till stadsarkitekten att upprätta detaljplan för 
del av Puoltsa. 

 
Miljökonsekvenser Då planen inte medför betydande påverkan på miljön, 

hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra 
resurser behöver någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte upprättas för nu aktuell detaljplan.  

FÖRUTSÄTTNINGAR                                                                                         
OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Mark och vegetation Marken inom planområdet består till största del av ängsmark. På 

grund av djurhållningen på ängarna så har man behållit det 
öppna landskapet. Inom en mindre del av planområdet växer 
björkris och några få större björkar. Marken är låglänt med lätt 
sluttning från väg 870 ner mot Kalix älven. Planområdet ligger 
inom programmet för bevarande av odlingslandskap enligt 
norrbottens kulturmiljöprogram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto från Kalix älven upp mot väg 870, 
ängsmark med inslag av björk. Huvudbyggnad 
på fastigheten Puoltsa 1:85 och 
ekonomibyggnaden på fastigheten Puoltsa 1:4. 

Utsikt över båthusen och Kalix älven. 
Ängsmark med inslag av vide och sälg 
längs vattnet. 
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Djurhållning Djurhållning är tillåten inom områden för lantbruk/turism och 
det är  tänkt för tamboskap. Lantbruk/Turism är uppdelad i 
områden som får bebyggas med djurhållningsbyggnader och 
komplementbyggnader och för områden där djurhållnings-
byggnader inte får uppföras. Det är endast inom ett område, 
på fastigheten Puoltsa 1:85, tillåten att uppföra stall för 
hästar. På grund av detta skapas ett skyddsavstånd mellan 
bostäder och häststall som skall minska risken för lukt och 
allergen som kan spridas med luften och även risken för att 
vattentäkter skall bli förorenade.  

 
Puoltsa är en jordbruksby och inom planområdet har man 
sedan länge haft djurhållning. Det finns stall på fastigheten 
Puoltsa 1:85 där man i dag har 19 hästar för turist-
verksamhet och under sommaren betar får på ängarna inom 
planområdet. Enligt socialstyrelsen normer, vilket grundar 
sig på Naturvårdsverkets allmännarråd 1989:6, så bör inte 
ny bostadsbebyggelse upprättas närmare än 200 meter från 
stall detta för att ej orsaka olägenheter i form av lukt, flugor, 
allergen och för att inte förorena vattentäkter. Den aktuella 
platsen för djurhållning ligger utanför tätbebyggelse i lantlig 
miljö och här har djurhållning bedrivits under lång tid. Vid 
bosättning i lantligmiljö får man inom rimliga gränser 
acceptera att sådana verksamheter som hör landet till kan 
komma att bedrivas också ganska nära bostäder.  
 
På grund av klagomål från angränsande fastighet och en 
uppmaning från Miljökontoret, 2002-06-20 så skall man hålla 
ett skyddsavstånd på 100 meter mellan rasthage för hästar, 
på fastigheten Puoltsa 1:85, och vattentäkten på Puoltsa 
1:41. I planen har man lagt ut detta område så att där får 
anläggas komplementbyggnader men inga djurhållnings- 
eller bostadsbyggnader.  
 
För djurhållning måste man följa gällande djurskydds-
bestämmelser och anmälningsplikt. 

 
Strandskydd och upp- 
hävande av förordande Området längs med Kalixälven omfattas av 

strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken (MB) 7 kap. §14. 
Detta förordnande föreslås upphävas inom planområdet. 

 
Vattenområde Inom planområdet längs med Kalixälven finns öppet 
  vattenområde inom vilket mindre bryggor och båtplatser får  

anordnas. 
 
Bebyggelseområde Bebyggelsen består av två helårsbostäder, en på fastigheten 

Puoltsa 1:85 och en på Puoltsa 1:41 och till dessa 
tillhörande komplementbyggnader. Det finns även en 
stallbyggnad på Puoltsa 1:85. Inom fastigheten Puoltsa 1:39 
finns en fritidsbostad uppförd. På fastighet Puoltsa 1:4 finns 
två större och några mindre ekonomi byggnad uppförda och 
vid stranden två båthus. 

 
Byggrätten för  djurhållningsbyggnader, förråd och garage 
gäller inom områden med egenskapen ”djurhållning”. Inom 
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resterande området med beteckningen Lantbruk/Turism 
gäller inte byggrätt för djurhållningsbyggnader, detta för att 
inte orsaka olägenheter för de boende inom och i närheten 
av området.  

 
Turism Inom fastigheten Puoltsa 1:4, 1:85 och Puoltsa 1:39 tillåts 

turistverksamhet. Inom fastigheterna Puoltsa1:85 och 1:4 
bedrivs i dag turistiskridverksamhet. Den turistiska 
verksamheten bör kunna utvecklas inom området, enligt 
intentionerna i översiktsplanen. En bestämmelse har lagts i 
planen att verksamheten inte får vara störande för 
omgivningen.  

 
Campingstugor Inom ett område på fastigheten Puoltsa 1:4 finns möjlighet att 

upprätta 10 stycken övernattningsstugor för turistisk 
verksamhet. Varje enskild stuga får ha en största tillåtna 
byggnadsarea på 25 kvm och den totala byggnadsarean inom 
detta område är 250 kvm.  

 
Vindskydd Inom fastigheten Puoltsa 1:4 är tillåtet att sätta upp mindre 

mobila vindskydd för djuren. Dessa får inte bli permanenta 
byggnader eller anläggningar.  

 
Byggrätt Byggrätten inom området för bostäder är 1/7 av 

fastighetens, eller angivet i kvm (kvadratmeter). Dock får ej 
den maximala byggnadsarean bli större än 400 kvm. Inom 
områden där campingstugor, djurhållningsbyggnader, förråd, 
garage får uppföras är den totala byggnadsarean angivits i 
kvadratmeter. Byggnaderna får uppföras i 1 våning, skall ha 
sadeltak och fasadmaterialet skall vara av trä. Detta för att 
anpassas till den lokala byggnadstraditionen.  

 
Byggnadens placering Byggnader får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4 

meter. Undantag är tidigare bygglov som medgivit detta. 
 
Båthusbebyggelse Inom planområdet får det totalt uppföras 6 stycken båthus, 

dessa båthusplatser är till för de boende inom planområdet 
och för fastigheten Puoltsa 1:40 som ligger utanför 
planområdet men som har ett båthus sedan tidigare inom 
området.  

 
Båthusen skall placeras så att så litet ingrepp som möjligt 
behöver göras i befintlig vegetation. Markberedning ska göras 
försiktigt med tanke på naturen och på att underlätta 
båttransporter från och till båthusen.  

 
Exakt läge för båthusen avgörs vid bygglovet. Störta tillåtna 
byggnadsyta för varje båthus är 30 kvm (kvadrat meter), 7 – 
8 meter långt ( kan vid behov bli längre men byggnadsytan 
på 30 kvm får ej överstigas) och 2,5 – 3,5 m brett. Den 
högsta tillåtna byggnadshöjden för båthusen är 2,2 meter.  
Med byggnadshöjd menas avståndet från markens medelnivå  
vid huset till skärningen mellan fasad och takplan. Båthusen ska 
uppföras med träfasad och sadeltak. Det bör vara minst 2 m 
skyddsavstånd mellan båthusen.  
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Båthusen får inte inredas för boende eller övernattning. Ur 
brandspridningssynpunkt får högst en reservdunk med 25 
liter bensin eller annan brandfarlig vara förvaras i båthusen. 

   
Båtplatser Båtplatser får anordnas inom angivet område inom planen. Några 

mindre bryggor får uppföras men dessa får ej anläggas för 
enskilda båtar. 

 
Väg, tillfart, ridväg Planområdet nås via väg 870 och enskild väg därifrån in i 

området. För vägservitutet till fastighet Puoltsa 1:41 flyttas infarten 
från fastigheten Puoltsa 1:85 till Puoltsa 1:4. Detta för att vägen 
inte skall gå vid häststallet som kan skapa problem för de som är 
allergiska på fastigheten 1:41 och för att underlätta 
hästverksamheten. Vägarna inom området är utlagda som till 
”tillfarter” på plankartan. En ridväg har lagts ut från fastighet 
Puoltsa 1:85, över Puoltsa 1:4, till båthusen vid Kalix älven, detta 
för att hästar skall kunna ta sig ner till älven vintertid. En 
tillfartsväg är utsatt från den södra delen av Puoltsa 1:4 till 
fastigheten Puoltsa 1:41. Denna infart till Puoltsa 1:41 är inlagd i 
planen om  problem uppstår av hästverksamheten.  

 
Radon Undersökning över förekomst av radon har ej gjorts inom 

planområdet. Innan nybyggnation görs bör radonförekomsten i 
marken utredas. Detaljplanen föreskriver att grund ska utföras i 
radonsäkert utförande. Visar en detaljerad markradon-
undersökning att marken utgörs av normalriskområde är 
radonskyddad grundläggning tillräcklig.           

 
TEKNISK  
FÖRSÖRJNING 
 
Elledning  Genom området går luftburen lågspänningsledning och ledning 

för tele. Ett ledningsområde för allmän luft och underjordiska 
ledning har lagts in i planen.  

 
Vatten Vattenförsörjning föreslås lösas med enskilda brunn. Disk- och 

tvättvatten kan infiltreras i marken så länge vatten bärs in i husen. 
Så fort vatten dras in i huset krävs en avloppsanläggning. All 
avloppsanläggning inom planområdet kräver miljö och 
hälsoskyddsnämndens tillstånd. Hur anläggningen skall utformas 
avgörs från fall till fall. 
 
Vid anläggande av vattenbrunn skall man beakta miljöbalkens 
verksamhetskrav. 

 
Sopor Sophämtning i området sköts av Tekniska verken i Kiruna AB.  
  
Renskötsel Planområdet berör område för renskötselrätt för Laevas sameby. 

Planen medför ingen märkbar förändring av pågående 
markanvändning och den bedöms ha en försumbar inverkan på 
renskötseln i området.                     
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Medverkande i 
planarbetet Detaljplanen har upprättats i samråd med berörda 

kommunala förvaltningar, lantmäterimyndigheten i  Kiruna 
och länsstyrelsen.                                                                                                              

  
Kiruna i juni 2004 

 
Miljö- och Byggnämnden 
 
 

 
Solveig Heikki 
Samhällsplanerare 


