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Detaljplan, del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 m.fl, Kallovaara, Kiruna kommun,
Norrbottens län. Upprättad av Tyréns AB, 2010-01.

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Utlåtande

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen över Kallovaara är att man skall möjliggöra uppförande av ny
väg för att kunna göra det lättare att komma till fritidshusfastigheterna som ligger
närmast Torneälven. Syfte är också att utöka byggrätten på vissa fastigheter till 10 % av
fastighetens storlek dock max 200 kvm (kvadratmeter). Inom planområdet kommer det
också bli möjligt att avstycka ytterligare fem stycken nya fritidshustomter.

AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA I
MILJÖBALKEN
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att denna planläggning inte innebär
betydande miljöpåverkan enligt 4 och 5 §§ MKB‐förordningen och att man inte skall
göras en miljöbedömning för detaljplanen men att en VA utredning ska göras och att
påverkan på rennäringens riksintressen beskrivs.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade om behovsbedömningen, 2009‐02‐12 § 23.
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PLANDATA
Läge och areal

Detaljplaneområdet avgränsas av Torneälven i väster och Vuolusjärvivägen i öster. I
söder och norr angränsar området till allmänningsskogen. Planområdet nås via
Vuolosjärvivägen. Planområdets totala area är ca 397 000 kvm (kvadratmeter), 39,7 ha
(hektar). Vägsträckan från Kiruna C till Kallovaara är ca 21,7 km och fågelvägen 10,6
km.
Storlekarna på befintliga tomter är från ca 1 000 – 2 000 kvm. De nya tomterna har en
planbestämmelse som reglerar minsta storleken på tomten till 2 000 kvm. Detta för att
man skall kunna lösa vatten‐ och avlopp på respektive fastighet.
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Markägarförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Kiruna kommun, förutom vattenområdet som är
samfälld mark. Avstyckade tomter är tomträtter.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftslivet (MB 3:6). Södra
delen av området berörs av riksintresse för rennäringen. Talma sameby har en svår
renpassage på Torneälven som går över udden vid Kurravaara 6:45. Gabna sameby har
en renflyttled av riksintresse (MB 3:5) över samma udde med buffertzon in över
detaljplaneområdet. Torneälven är natura 2000‐område. I och med att området redan är
exploaterat och att det enbart kommer att tillkomma några få nya tomter innebär denna
ändring av detaljplanen inte några större förändringar av förhållandena.
Strandskyddet är upphävt i planområdet för den befintliga bebyggelsen. De nya tänkta
tomterna ligger inte inom strandskyddsområdet (100 meter från normal vattennivån) .

Riksintresse MB 3:6 friluftsliv
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Riksintresse MB 3:6 naturvård

Riksintresse MB 3:6 rennäringen
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Natura‐2000 områden

Översiktsplan
Översiktsplanen, som omfattar hela Kiruna kommun antogs av kommunfullmäktige
2002‐06‐17, § 73. Kallovaara ingår i översiktsplanen som en del av F3‐området. F
område är för fritidshusbebyggelse. Rekommendationer för F3 området är detaljplaner
skall upprättas före utökning av fritidsbebyggelsen och för att säkerställa
riksintressen.
Områdesplan för Torne älvdal
Områdesplanen för Torne älvdal antogs 1981‐12‐14 § 232.
Enligt denna så är planområdet avsett för fritidsbebyggelse, friluftsliv, skogsbruk och
renskötsel. Fritidsbebyggelse kan tillåtas i större omfattning inom området. Vidare står
det att fritidhustomter ej bör göras mindre än 2000 kvm (kvadratmeter). Detta på grund
av att vatten‐ och avlopp måste kunna lösas i regel inom varje tomtplats utan risk för
sanitära olägenheter. I speciella fall, t ex när gemensamma va‐anläggningar inrättas kan
mindre tomtstorlekar vara lämpligt.
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Utrymme för tillfartsvägar, bilparkering, båtplats, båthus skall redovisas i tillräcklig
omfattning.
Vid detaljlokalisering av bebyggelse måste det rörliga friluftslivets behov av friområden,
särskilt invid stränderna, noga beaktas.

Detaljplaner
Över området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1990‐06‐22 (S 34 kommunens
beteckning) reg.nr 25P90/212.

Gällande detaljplaner, för del av
Kurravaara 6:2 m.fl
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I gällande detaljplan över Kallovaara är området planlagt för bostäder, lokalgata,
huvudgata, natur, vattenområde, tekniska anläggningar (vattentäkt, kraftledning),
båthus och båtbrygga. Gällande detaljplan tillåter en total byggnadsarea på 100 kvm
(kvadratmeter) på varje tomt.

Kommunala beslut i övrigt
Miljö‐ och Byggnämnden 2006‐04‐27, § 156‐06 beslutade att uppdra åt
stadsarkitektkontoret (i dag benämnt samhällsbyggnadskontoret) att upprätta
detaljplan.

MILJÖBEDÖMNING
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att denna planläggning inte innebär
betydande miljöpåverkan enligt 4 och 5 §§ MKB‐förordningen och att det ej skall göras
en miljöbedömning för detaljplanen.
Området är sedan länge planlagt och bebyggt. Detaljplanen föreslår att man utökar med
fyra stycken nya tomter men dessa tomter ligger ej inom strandskyddsområde. Att
förtäta ett befintligt område är ur naturmiljön och rennäringens intresse mer lämpligt än
att etablera nya fritidshusområden inom obebyggda, orörda områden. Planförslaget
medger också att man utökar byggrätten på vissa befintliga tomter och att man knyter
ihop vägnätet för att öka tillgängligheten till tomterna.
För en del tomter närmast älven är det inte möjligt att utöka byggrätten detta för att man
inte kan anlägga bra vatten och avlopps anläggningar på respektive tomtplats. Dessa
tomter är också svåra att nå från den nya tänkta vägen så att tömning av avloppstankar
inte är möjlig.
Denna planläggning kommer inte att i någon större grad öka antalet människor i
området och därmed ej bli mer störande för rennäringen och friluftslivet än vad det är i
dag.
Strandskyddet (MB 7 kap. § 14) är sedan tidigare upphävt i området för de befintliga
tomterna, bryggorna och båthusområdet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
NATUR
Mark och vegetation
Området längs denna del av Torne älven består av ett flertal stora älvsjöar omgivna av
ett kuperat landskap med spridda lågfjäll. Området ligger inom norra barrskogs‐
regionen med total dominans av tallskog. Planområdet är beläget på en kraftig
västsluttning mot Tornälven.

Bild ovan: Flygfoto över planområdet 2008.

Geotekniska förhållanden
Marken består i huvudsak av sandig morän med undantag av några myrområden.
Bergrunden består uteslutande av Kurravaarakonglomerat och olika typer av
Kirunagrönsten. Naturmarken är känslig för exploatering då jordmånen är tunn så all
bearbetning och schaktning av tomtplatser bör ske med varsamhet. Stranden är inom
större delen av området fast och relativt stenig och vid lågvatten svårtillgänglig för
båttrafiken.
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Radon
Det finns ingen kunskap om radonförekomsten i området. I samband med nybyggnad
kan en geoteknisk utredning göras för att säkerställa lämplig grundläggningsmetod för
de byggnader som avses uppföras.

Risk för skred/höga vattenstånd
Högt vatten i älvan förekommer vid vårflod och mycket nederbörd (ej så vanligt).
Framtida klimatförändringar kan ge fler tillfällen med höga flöden. Bebyggelsen ligger
som lägst fyra meter över medelvattennivån. Den kraftiga sluttningen gör att
bebyggelsen som är relativt nära älven ändå ligger på en sådan höjd att risken för
översvämning är mycket låg. Det är inte någon stor risk för skred på grund av de
geotekniska förhållandena och av att bredden och djupet på älven är stor utanför
området.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området.

BEBYGGELSEOMRÅDE
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns 45 stycken tomter varav 41 är bebyggda. Bebyggelsen består
till största del av fritidshus.

Tänkt ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör att flera av de befintliga tomterna får utökad byggrätt, vilket
innebär att man får bebygga 10% av tomtens storlek men dock maximalt 200 kvm
(kvadratmeter) . Den största storleken på enskild komplementbyggnad är 50 kvm. För
tomterna närmast älven, 6:7, 6:8, 6:17,6:19, 6:20, 6:21, 6:22, 6:23, 6:24, 6:31, 6:32 är den
största totala byggrättan 100 kvm och för komplementbyggnader samma som ovan.
Byggrätten är oförändrad från tidigare detaljplan på dessa tomter på grund av att
marken är väldigt kuperad, läs vidare under VA nedan. För de nya tomterna gäller att
tomternas storlek ej får bli mindre än 2000 kvm och att byggrätten är 200 kvm. Högsta
byggnadshöjden för huvudbyggnaden är 3,7 meter och för komplementbyggnaden 3
meter. Byggnaderna skall placeras minst 4 meter från gränsen till grannfastigheten.
Runt delar av fastigheterna är prickmark utlagd där inga byggnader får uppföras, denna
prickmark är 4 meter bred förutom för tomterna närmast älven där det är 4,5 meter. Ett
område i den norra delen av planområdet mot Torneälven är till för båtbryggor och
båthus. Den högsta byggnadshöjden för båthusen är 2,9 meter. Båthusen får upprättas
enligt skissen på nästa sida.
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Offentlig och kommersiell service
Tillgänglighet

Skiss på hur båthusen skall upprättas.

NATUROMRÅDE
Största delen av planområdet är utlagd som naturområde. Över naturområdet vid
tomterna närmast Torneälven är tillåtet (inom markerade områden) att bygga till‐
fartsväg till enskild fastighet.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Det går en större väg längs planområdets östra gräns till tomterna på den norra delen av
planområdet. Från denna väg som betecknas huvudgata, går två mindre vägar in i
området. Den sydligaste vägen av dessa två kommer att förlängas och anslutas till vägen
i norr, detta för att tomterna längs Torneälven skall kunna nås med bil.
Anslutningsvägen från denna väg till enskild fastighet får göras över naturområdet.
Genomfartsvägen gör det också möjligt för tank‐ (slamtömning), plog‐ och sopbilar att ta
sig in i området.
Den sydligaste vägen blir oförändrad. OBS! Inga andra vägar får anläggas än de vägar
som finns inlagda på plankartan.

Kollektivtrafik
I dag finns det ingen kollektivtrafik till området.
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Parkering
Inom detaljplanen finns utlagt områden för parkering.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Kiruna kommunstyrelse har 1988‐01‐18 beslutat att lösa vattenförsörjningen till
planområdet genom att anordna vattentäkt där rent vatten kan avhämtas. I detaljplanen
finns utlagt ett område för vattentäkt.
Före anläggande av avlopp för disk och tvättvatten måste tillstånd sökas hos miljö‐
kontoret. Tillstånd krävs också för installation av vattentoalett. Tomterna närmast
älven kan ha svårt att ordna vatten och avlopp på grund av terrängförhållandena och
att de gränsar mot Torneälven som är natura 2000‐område. På grund av detta så är
också byggrätten lägre på dessa tomter. Tankar för toaletter kan eventuellt upprättas
inom tomterna förutsett att farbar väg finns för slamtömningsfordon.
VA‐utredning se bilaga B2.

Dagvatten
Inom planområdet finns inte stora hårdjorda ytor så dagvatten infiltreras i marken på
tomtplatserna och på naturområdena.

El
Jukkasjärvi sockens belysningsförening har hand om eldistributionen till området. På
grund av den nya vägen som dras i väster måste el‐ och teleledningarna till viss del
flyttas.

Avfall
Tekniska verken AB har hand om sophämtningen i området. Det finns utlagda områden
i detaljplanen som sopkärlen får placeras på.

Vattenområde
På grund av att det är långgrunt, har ett område för båtplats lagts ut i planen. En
begränsad båthusbebyggelse är också möjlig inom detta område.
Ett område för mindre bryggor finns i planområdets södra del. Områden för båtplats
och bryggor är framförallt avsedd för de tomter som inte är belägna i närheten av älven.
Flera av tomterna intill vattnet har anlagt egna bryggor, vilka bör få vara kvar.
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Illustration över befintliga och
möjliga nya byggnader.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats i samråd med berörda kommunala förvaltningar,
lantmäteriet, länsstyrelsen, Jukkasjärvi sockens belysningsförening, Kurravaara
stugförening och berörda sakägare.

Mary Rosenfors

Solveig Heikki

Planhandläggare/Kiruna kommun

Planarkitekt/Tyréns AB

Bilagor:
B1: ·Illustration A3
B2: ·VA‐utredning
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Detaljplan, del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 m.fl, Kallovaara, Kiruna kommun, Norrbottens län.
Upprättad av Tyréns AB, 2010-01.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen har varit ute på samråd mars‐april 2009 och utställd för granskning under
tiden maj – juni 2009. Detaljplanen antas av Miljö‐ och Byggnämnden januari 2010.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag då planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Tomträttsinnehavarna inom
planområdet har ansvar för att detaljplanen genomförs.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm
Området är planlagt sedan tidigare och naturområden, vägar, vattentäkt m m är
inrättade som gemensamhetsanläggningar för fastigheterna inom planområdet. En
förening är bildad som förvaltar anläggningarna. Vägarna enligt gamla planen är inte
helt utbyggda och delar är utbyggda i en annan sträckning än planen redovisar. Det
innebär att nya vägar ska anläggas enligt planen och de nuvarande inom naturmark ska
tas bort.
I planen föreslås att en ny väg ska anläggas genom området.
Den nya vägen avses inrättas som gemensamhetsanläggning (ga). Detta sker enklast
genom att nuvarande ga utökas alternativt kan den nya vägen utgöra en egen ga.
Kostnaderna för att anlägga vägen fördelas efter nyttan för de fastigheter som har behov
av vägen. Driften fördelas efter nyttjande av vägen. Idag har samtliga fastigheter inom
planområdet samma andelstal för fördelning av driftskostnader. Anläggandet av vägen
medför att det område som är upplåtet till gemensamhetsanläggningen som omfattar
naturmarken minskas. Gemensamhetsanläggning bildas och omprövas i en lantmäteri‐
förrättning.
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Detaljplan, del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 m.fl, Kallovaara, Kiruna kommun, Norrbottens län.
Upprättad av Tyréns AB, 2010-01.

I planen har även en möjlighet att bygga tillfartsvägar över grönområdet lagts in.
Vägarna nyttjas i vissa fall av fler och kan vid behov inrättas som gemensamhets‐
anläggning.
Planen gör det också möjligt att avstycka fem nya fastigheter. Två ligger efter en
befintlig väg i söder och tre längs med ”huvudvägen”. Avstyckning genomförs i en
lantmäteriförrättning på ansökan av fastighetens ägare. I förrättningen ansluts de nya
fastigheterna till gemensamhetsanläggningarna i området. Frågan om ersättning prövas
också i förrättningen. De nya fastigheterna ska också anslutas till Vuolosvägen som även
den är inrättad som gemensamhetsanläggning.

EKONOMISKA FRÅGOR
I förrättningen för bildandet av gemensamhetsanläggningarna beslutas hur kostnaderna
för byggandet och driften av olika anläggningar ska fördelas mellan tomträttsinne‐
havarna.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Genomförandebeskrivningen har upprättats i samråd med kommunens samhälls‐
byggnadskontor och lantmäteriet.

Mary Rosenfors

Solveig Heikki

Planhandläggare/Kiruna kommun

Planarkitekt/Tyréns AB

