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PLANBESKRIVNING        

PLANHANDLINGAR 

- Plankarta med bestämmelser och illustration 

- Planbeskrivning  

- Fastighetsförteckning 

- Gestaltningsprogram 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att uppföra hotell.  

Malmfältens folkhögskola planerar att uppföra hotellbyggnader i anslutning till den 

redan befintliga bebyggelsen på fastigheten Renen 1. I den gällande detaljplanen är 

området planlagt med ändamål för skola. I förslaget till detaljplanen regleras marken 

utöver skola också för bostäder, kontor och kultur och fritid (inkluderar även hotell och 

vandrarhem).  

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap i Miljöbalken.   

I 3 kap anges att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål som 

är mest lämpade. Användningen som medför en ur allmän synpunkt god hushållning 

ska ges företräde. Riksintresseområden skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller utnyttjande av sådana anläggningar. 

Hela Kiruna centralort ligger inom riksintresse för kulturmiljövård för dess stadsmiljö 

och industrilandskap. Eftersom planområdet tidigare har varit bebyggt och fastighetens 

närområde inte innehar sådana kulturinslag som ska värnas bedöms riksintresset inte 

påverkas negativt i och med planens genomförande. Planen ligger även inom 

riksintresseområde för fyndigheter av ämnen eller material. Inom det föreslagna 

detaljplaneområdet har LKAB ett undersökningstillstånd enligt minerallagen 

(Lappmalmen nr 2, giltig till 2017-01-15). Enligt minerallag (1991:45) 3 kap. 7§ 5 

punkten får undersökningsarbete inte utan medgivande av bergmästaren äga rum inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Planområdet omfattas idag av gällande detaljplan från 1998. Enligt 4 kap. 

2§ 5 stycket får en koncession inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser 

göras. Lag (2004:600). 

I 4 kap anges vissa områden i landet där särskild stor hänsyn måste tas. Planen berör 

inte något sådant område.   

5 kap behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används för att förebygga 

eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och vattenkvalitet. 

Planens genomförande kan väntas medföra viss ökad biltrafik i området men inte av 

sådan storlek att man kan anta att miljökvalitetsnormernas värden överskrids.   
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PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger längs med Campingvägen, cirka 800 meter nordöst om Kiruna 

centrum. Området ligger norr om Högalidskolan, väster om utomhusbad, sydöst om 

Matojärvi idrottsplats och ishall samt söder om skid- och motionsspår. 

 

 

Areal 

Planområdet har en areal på cirka 2,1 ha.  

Markägoförhållanden 

Fastigheten Renen 1 som är i privat ägo av Malmfältens folkhögskola berörs av 

planförslaget. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 

Ett riksintresse innebär att ett område eller anläggning har särskilt höga värden och 

därför är av särskild betydelse för länet, landet och/eller i ett internationellt perspektiv. 

Riksintressen och andra allmänna intressen för hushållning av mark- och 

vattenområden regleras av miljöbalkens (MB) 3:e och 4:e kapitel och det primära syftet 

är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer försäkras en hälsosam och god livsmiljö.  

Figur 2 Översiktskarta. Källa: Kiruna kommun 
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Riksintressen enligt 3 kapitlet MB ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

näringarnas bedrivande, utvinning, tillkomst, utnyttjande eller som kan motverka eller 

skada deras värden. Riksintressen enligt 4 kapitlet MB regleras geografiskt genom 

särskilt utpekade områden direkt i lagtexten. 

Planområdet berörs av följande riksintressen:  

- Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material 

- Riksintresse kulturmiljövård 

Norrbottens kulturmiljöprogram  

Hela Kiruna C, inklusive planområdet, är med i Norrbottens Kulturmiljöprogram men 

planförslaget bedöms inte påverka detta.  

Översiktsplan 

I Översiktsplan för Kiruna kommun (antagen 2002) är planområdet redovisat som 

område för helårsboende med utbyggnadsområden, område B10 Kiruna. Detaljplanens 

syfte överensstämmer med  

Fördjupad översiktsplan 

Den fördjupade översiktsplanen revideras för närvarande enligt kommunstyrelsens 

beslut 2009-11-30 och det arbetet väntas vara klar 2014. Enligt gällande Fördjupad 

översiktsplan Kiruna C från 2006 är detaljplaneområdet planlagt som område för 

skolområde/offentlig service/sjukvård. Planförslaget går emot den fördjupade 

översiktsplanens intentioner om markanvändning. Kommunfullmäktige har beslutat 

om att detaljplanen får frångå den fördjupade översiktsplanen.  

Detaljplaner 

Gällande detaljplan, Detaljplan för Del av Högalid, Kv. Renen (25-P98/55, Se137) från 

år 1998 reglerar markens användning för skola. Del av marken som önskas bebyggas 

med hotell är delvis reglerad med prickmark, det vill säga att marken inte får bebyggas. 

Den största tillåtna byggnadshöjden i gällande detaljplan varierar från 3,0 meter till 

15,0 meter. 

Kommunala beslut i övrigt 

Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun beslutade 2013-09-13 (§ 138-13) att 

upprätta ny detaljplan för Renen 1 och att hos kommunfullmäktige anhålla om att 

frångå gällande fördjupade översiktsplan för Kiruna C.   

Behovsbedömning 

En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kiruna kommun. Kommunens bedömning 

är att planens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan. En 

miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför inte. Samråd har skett 

med Länsstyrelsen i Norrbottens län, och de delar kommunens bedömning. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Terrängen i planområdet sluttar mot väst/syd med nivåskillnad på cirka 10 meter som 

mest. I norra och östra delen finns oexploaterad mark som består av fjällbjörkskog, i 

övrigt är planområdet till största del bebyggt.  

Geoundersökning har genomförts i nordöstra delen av planområdet. Marken inom det 

aktuella området består av från 0,1 till 0,8 meter sandig siltig morän ovan berg. I några 

av de undersökta punkterna består marken bitvis av rösberg från 0,1 till 1,0 meter 

under moränen. 

Norr och öster om planområdet finns ett natur- och närrekreationsområde som till 

största del består av björkskog. 

Gruvverksamhet/Samhällsomvandlingen 

Fortsatt brytning i Kiirunavaaragruvan innebär att det område som berörs av 

markdeformation kommer att utvidgas. LKAB har tagit fram deformationsprognoser 

för gruvans utbredning med huvudnivån på 1365 meters djup, se bild nedan. Enligt 

gällande kommunstyrelsebeslut ska en ny stadskärna, huvuddelen av framtida ny 

bostadsbebyggelse och offentlig service med mera, lokaliseras i anslutning till de östra 

delarna av Kiruna. Kommunen avser även att skapa möjligheter för etableringar i 

nordväst, i anslutning till Luossavaara. Planområdet ligger i ett område som bedöms 

påverkas av gruvdriften ca år 2050. De planerade hotellbyggnaderna bedöms vägas upp 

av tillräcklig ekonomisk livslängd.  

LKAB har tagit fram deformationsprognoser över framtida brytning av fyndigheten 

Lappmalmen skulle kunna påverka markytan, se figur nedan.  

Figur 3 Deformationsprognos för Kirunavaara till vänster och Lappmalmen, augusti 2012 respektive november 2012. 
Planområdet är markerat i rött. Källa: Svenska Grafikbyrån/LKAB 
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Radon 

Planområdet ligger inom området där lokala förekomster av radon kan förekomma. I 

Miljöplan 2008 (Kiruna kommun) beskrivs planområdet ligga inom högriskområde för 

radon. Eventuellt behov av radonskyddat byggande regleras i bygglovsskedet. Ansvaret 

för att vidta skyddsåtgärder åligger exploatören.   

Risk för skred/översvämning 

Det är ingen risk för skred/översvämning i området.  

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets 

kartdatabas ”fornsök”.  

Bebyggelseområden 

Bostäder 

Inom planområdet finns elev- och personalbostäder. Ett par av elevbostäderna används 

idag till annan verksamhet. Elevbostäderna planeras för inackordering av elever eller 

hotell/vandrarhem beroende på efterfrågan.  

 

Cirka 100 till 300 meter norr, väster och söder om planområdet finns centrumnära 

villakvarter med bostäder.  

Planförslaget innebär att mark inom planområdet anpassas till befintliga förhållanden 

och planläggs med möjlighet för bostadsändamål. 

 

 

 

 

Figur 4 Elevbostäder i norra delen av området. Källa: Tyréns AB 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Till folkhögskolan hör undervisningslokaler, administration, matsal, garage och förråd. 

Rymdgymnasiet bedriver även verksamhet på området. I dagsläget har även 

folkhögskolan större föreläsningssalar med konferensmöjligheter. Skolans matsal för 

personal och elever är även till för gäster/allmänheten vid frukost och lunch.  

På intilliggande fastigheter finns utomhusbad, konferensgård, gymnasieskola och 

idrottsplats.  

Ett genomförande av planförslaget innebär att planområdets ändamål ändras från 

skola till skola, bostäder, kontor samt kultur och fritid [SBKR]. Planbestämmelsen 

Kontor innefattar konterens och Kultur och fritid innefattar hotell och vandrarhem. 

Planförslaget överensstämmer med de verksamheter som bedrivs och förväntas inom 

fastigheten.  

Största bruttoarea som medges i planen för tillkommande hotellverksamhet är 1200 m2 

för huvudbyggnader varav max 1000 m2 får vara för ändamålet hotell/vandrarhem.  

Framtaget förslag för nya hotellbyggnader innebär fyra byggnader à 250 m2 och sex 

hotellrum i vardera byggnad. Alla rum planeras att vara i markplan, våning två 

planeras för teknikändamål. Tillhörande valla- och vedbod planeras även intill 

byggnaderna. 

Planen medger även möjlighet att uppföra komplementbyggnader vilket regleras med 

kryssmark som innebär att marken får bebyggas med komplementbyggnader. Största 

tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 30 m2 förutom för carport då det är 

90 m2. Den sammanlagda största tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader är 

500 m2. Exempelvis möjliggörs komplementbyggnader i form av carport/garage på 

parkering i östra/sydöstra delen av planområdet.  

Figur 5 Folkhögskolans huvudbyggnad, vy från söder. Källa: Tyréns AB 
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Offentlig och kommersiell service 

Som beskrivet ovan finns Malmfältens folkhögskola med tillhörande verksamheter på 

planområdet. Söder om planområdet finns Högalidskolan (gymnasium). Sydöst om 

planområdet finns Camp Ripan med hotell- konferensverksamhet samt restaurang. 

Närmsta livsmedelsbutik ligger ca 300 meter från planområdet. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet för rörelsehindrade ska tillgodoses.  

Byggnadskultur och gestaltning 

Malmfältets folkhögskola invigdes 1960. Byggnaderna på skolområdet har renoverats 

och byggts om och ut flera gånger. Den befintliga bebyggelsen är orienterad i 

nordvästlig riktning med bostäder främst placerade i norr och undervisning- och/eller 

konferenslokaler i mitten/södra delen av fastigheten. Kvalitéen i den befintliga 

öppenheten mot söder och väster i den nuvarande byggnadsplaceringen är viktig att ta 

hänsyn till. Vid placering av till- och utbyggnader inom den befintliga bebyggelsen i 

planområdet är därför stor del av marken prickad vilket innebär att byggnad inte får 

upprättas. Högsta byggnadshöjd som medges i området varierar mellan 3,0 och 10,5 

meter vilket överensstämmer med befintlig detaljplan. 

Området för de tilltänkta hotellbyggnaderna ligger på en platå där en egen prägel kan 

sättas. Här medges därför en större frihet i bebyggelsen med avseende på placering. 

Exploateringsgraden är begränsad för att behålla öppenheten i området. För att 

samspela med de befintliga byggnaderna begränsas högsta nockhöjd till 8,0 meter och 

antalet våningar till högst två. Se illustration på plankartan för ett exempel på hur 

området kan komma att se ut med nya hotell- och komplementbyggnader, tillfartsväg 

och parkering.   

Friytor 

Lek och rekreation 

I dagsläget är den nordöstra delen av planområdet obebyggd och här finns några 

strövstråk. Denna yta kommer att tas i anspråk för bebyggelse. Det finns en mindre 

park inom planområdet med en mindre scenbyggnad. Detta område föreslås kvarstå 

delvis obebyggt, vilket därför befästs med prickmark som innebär byggnad inte får 

uppföras. En del av parken befästs med kryssmark vilket innebär att 

komplementbyggnad får uppföras, till exempel för scen med tak, eldplats eller dylikt.  

Matojärvi ishall och idrottsplats ligger nordväst om planområdet. Utomhusbadet 

Tvättjärn ligger öster om planområdet har anor sedan 1900-talet. Idag har badet öppet 

sommartid och erbjuder tempererade poler, bastu, lekpark beachvolleyplan och 

minigolfbana.  

Elljusspår 

Detaljplanen avser exploatera den norra delen av fastigheten vilket påverkar Matojärvis 

elljusspår. Mindre omläggning och justering av elljusspåret erfordras för att möjliggöra 

exploatering i planområdets norra del. Omläggningen måste uppfylla visas krav som 
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bland annat oförändrad spårlängd och spårprofil. Elljusspåret föreslås flytta norrut. 

Den planerade omläggningen av skidspåret kommer utarbetats tillsammans med 

fritids- och kulturförvaltningen. Öster om planområdet finns en passage till elljusspåret 

från Campingvägen som påverkas marginellt av den tilltänkta exploateringen.   

 

Gator och trafik 

Gatunät, gång, cykel och mopedtrafik 

Planområdet angörs från Campingvägen. Det finns ett antal mindre gator inom 

planområdet som leder till byggnaderna. Gång- och cykeltrafik är inte separerad från 

övrig trafik i planområdet. Längs med campingvägen söder om planområdet finns en 

separerad gång- och cykelbana. Gångstråk finns i dagsläget i planområdets östra, 

obebyggda del.  

Ny dragning av väg E10 planeras i Kiruna på grund av deformationerna från 

Kiirunavaaragruvan. Vägen kan i för närvarande framtagna korridorer som närmast 

anläggas ca 250 meter nordöst om planområdet. Planområdet kommer i och med 

denna dragning bli tillgängligare från väg E10. Med tanke på avståndet kommer inte 

påverkan av buller och/eller luft i planområdet bli betydande.   

Kollektivtrafik 

De närmsta busshållplatserna för lokaltrafik finns mellan ca 400 och 500 meter från 

planområdet på Adolf Hedinvägen och Norrmalm. I dagsläget är det röd och gul linje 

som trafikerar dagtid på vardagar ca 2 gånger i timmen. Kiruna busstation för 

regionaltrafik ligger i centrala Kiruna ca 1 km sydväst om planområdet. Från och med 

december 2013 går även flygbussar från busstationen till flygplatsen. Kirunas tillfälliga 

tågstation ligger idag 1,6 km (fågelvägen) från planområdet. Den slutgiltiga placeringen 

av tåg- och busstation i och med samhällsomvandlingen är inte bestämd i dagsläget.  

Figur 6 Elljusspåret inom planområdet. Elevbostäder till vänster i bild, vy från öst. Källa: Tyréns AB 
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Parkering 

Inom fastigheten Renen 1 finns främst möjlighet till parkering i dess södra och sydöstra 

delar närmast Campingvägen, i dagsläget totalt cirka 80 parkeringsplatser. Den 

sydöstra parkeringen nyttjas idag till största delen av personal och elever från 

Malmfältens folkhögskola. Parkeringen söder om huvudbyggnaden är främst tänkt att 

nyttjas av besökande. Ett garage finns även i planområdets östra del med tre 

parkeringsplatser. Utanför folkhögskolans huvudbyggnad finns parkeringsplatser 

reserverade för funktionsnedsatta. Utanför planområdet, intill fastigheten längs 

Campingvägen, finns idag cirka 20 parkeringsplatser.  

Kiruna kommuns parkeringsnorm från 2007 säger att det till hotellbyggnader ska 

finnas 38 parkeringar per 1000 m2 BTA (bruttaarea). För bostäder är normen 16 

parkeringsplatser per 1000 m2 BTA och motsvarande siffra är 40 för restaurang samt 

25 för skola och kontor. Samnyttjande av bilplatser för flera olika lokaler ger en 

antagen reduktion av parkeringsbehovet med ca 30 %. Minst 5 % av 

parkeringsplatserna ska vara reserverade för rörelsehindrade med speciellt tillstånd.  

Planen är flexibelt utformad vilket innebär många alternativ för beräknande av 

parkeringsplatser enligt parkeringsnormen. Med dagens användning och planerad 

tillkommande hotellbebyggelse behövs cirka 155 parkeringsplatser för hela 

planområdet enligt gällande parkeringsnorm (beräknat med samnyttjande), varav 27 

parkeringsplatser är till för den tillkommande hotellbebyggelsen.  

Parkeringsplatser tillhörande ändamålet bostäder måste anordnas på den egna 

fastigheten medan parkeringsplatser tillhörande ändamålet kontor/skola även kan 

lösas i avtal med andra fastighetsägare. Planförslaget medger ytterligare parkeringsytor 

i östra delen av fastigheten Renen1. Då planförslaget medger många olika möjliga 

utformningar ska sökande redovisa parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm i 

samband med bygglov.   

Varumottagning, utfarter 

In- och utfart sker i dagsläget via Campingvägen vilket även planeras för i framtiden. 

Till hotellverksamheten planeras in- och utfart att ske via parkeringen i planområdets 

sydöstra del. Varumottagning, främst till skolans kök, sker vid huvudbyggnadens östra 

sida.  

Snöröjning 

Snöröjning sker inom den egna fastigheten.  

Säkerhet 

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordons ska vara tillfredsställd inom området 

enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst 

tagit fram. Ansvar för framkomlighet för räddningstjänstens fordon inom och till 

tomtmark åligger fastighetsägaren.   

Brandvattenförsörjning ska vara tillfredsställd enligt PM för Brandvattenförsörjning 

som Kiruna Räddningstjänst tagit fram. Det finns 3 markbrandposter vid 

Matojärvigatan (tvärgata till Campingvägen), varav två är ca 150 meter från 
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detaljplanegränsen. Det finns även tre väggbrandposter inom fastigheten Renen 1 som 

är i fastighetsägarens ansvar.  

Byggnaderna på planområdet ska uppfylla de brandtekniska krav som ställs.  

Störningar 

Några problem med elektromagnetiska fält, vibrationer, besvärande lukt eller damning 

bedöms inte uppkomma från aktuellt detaljplaneområde eller omkringliggande 

områden. Inte heller några barriärer bedöms uppkomma.  

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Förbindelsepunkt till kommunalt vatten och avlopp finns i planområdets västra gräns. 

Fastighetsägaren är ansvarig för va-ledningarna inne på fastigheten. De befintliga va-

ledningarna till huvudbyggnaden på planområdet är planlagda med planbestämmelsen 

[u] och prickad mark vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga 

underjordiska ledningar respektive att byggnad inte får uppföras. Hotellbebyggelsen 

ansluts till det befintliga systemet. Befintlig kapacitet i vatten- och avloppsystemet 

beräknas vara tillräckligt för den förändring som detaljplanen medför.  

El 

Ledningsägare av elledningar inom området är Vattenfall, se figur nedan. 

Hotellbebyggelsen ansluts till befintligt elnät.  

Avfall 

Avfall hanteras i dagsläget i östra delen av planområdet, bakom huvudbyggnaden, 

vilket det även planeras för i framöver med tillkommande hotellverksamhet.  

Där så är möjligt rekommenderas att avfall ska kunna tas omhand via källsortering och 

kompostering av köks- och trädgårdsavfall. Avfallshanteringen inom Kiruna kommun 

regleras via ”Renhållningsföreskrifter för Kiruna kommun” (reviderad av KF 2012-02-

20). Riktlinjer för transportvägar, hämtningsplatser etc. tillämpas utifrån Avfall 

Sveriges rapport ”Avfallshandboken”. Bland annat föreskrivs att transportvägar ska 

vara framkomliga (bärighet, bredd, höjd och lutning), snöröjda och halkfria, och 

vändmöjligheter utan backning ska eftersträvas.  

Värme 

De befintliga byggnaderna inom planområdet är anslutna till fjärrvärme. De befintliga 

fjärrvärmeledningarna är planlagda med planbestämmelsen [u] och prickad mark. För 

tillkommande byggnader föreslås att dess uppvärmningssystem ska kunna anslutas till 

fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt godtagbara energiformer. En 

energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre än gällande föreskrifter enligt 

BBR bör eftersträvas. 

Opto/tele 

Opto-/teleledningar finns i området. Kiruna kommun och Skanova är ledningsägare.  
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Ett genomförande av det aktuella planförslaget bedöms bland annat ge följande 

konsekvenser: 

- Detaljplanen reglererar i huvudsak ändrad användning. Markanvändningen 

skola kompletteras med bostäder, kontor och kultur och fritid (även 

hotell/vandrarhem).  

- Möjlighet att komplettera fastigheten med hotellbyggnader och utöka 

verksamhet.   

- Utbyggnaden innebär att elljusspår måste dras om.  

- Planförslaget innebär ett mindre tillskott av hårdgjorda ytor.  

- Planområdet är inom riksintresse för kulturmiljövård samt fyndigheter av 

ämnen eller material men bedöms inte påverkas då området redan är 

ianspråktaget.  

- Byggnadernas höjd har samma skala i förhållande till omgivningen men då 

platsen ligger lite högre upp kan stadsbilden eventuellt påverkas men inte 

betydande. 

Figur 7 Ledningar i planområdet. Till höger Vattenfalls lågspänningsledningar. Källa: Tekniska Verken i Kiruna AB och 
Vattenfall 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING      

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Därefter genomgår planen 

politisk prövning och antagande. När detaljplanen vunnit laga kraft kan arbetet med att 

iordningställa marken påbörjas. Nedanstående tidplan för planarbetet avses i huvudsak 

kunna följas:   

- Samråd  december 2013 – januari 2014 

- Granskning  februari – mars 2014 

- Antagande  april 2014 

- Laga kraft  maj 2014 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid upphör att gälla 10 (tio) år efter det datum då planen vunnit 

laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga 

i enlighet med detaljplan. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att 

gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan ställa anspråk på 

ersättning eller för förlorad byggrätt. 

Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 

Exploatör svarar för alla åtgärder inom kvartersmark (på plankartan område planlagt 

för skola/bostäder/kontor/kultur och fritid, planbestämmelsen [SBKR]).  

Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet. Den gatumark som ligger intill 

planområdet är i tidigare detaljplan utlagd som allmän platsmark där kommunen är 

huvudman, och därför svarar för förvaltningen.  

Avtal 

Genomförandeavtal upprättas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen 

antas. I detta avtal regleras parternas ansvarsfördelning och kostnadsansvar under 

genomförandet av detaljplanen, det vill säga till exempel omläggning av elljusspår. Om 

det blir aktuellt med parkering utanför planområdet kan avtal med andra 

fastighetsägare behöva upprättas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, m.m. 

Detaljplanen berör fastigheten Renen 1 som ägs av Malmfältens folkhögskola.  

Ledningar vars rätt inte redan är tryggad bör lämpligen skyddas genom ledningsrätt.  

Kommunen bedömer att nya bestämmelser om fastighetsindelning inte behövs för att 

detaljplanen ska kunna genomföras. 

Om det blir aktuellt att avstycka fastigheten Renen1, bör samfällighetsförening 

upprättas för ledningar, parkering etc. inom planområdet.  

Ansökan om avstyckning samt bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller 

servitut inlämnas till Lantmäteriet vilket är fastighetsägarens ansvar.  
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Planavtal har tecknats med ägarna till Renen 1, Malmfältens folkhögskola. Exploatören 

bekostar samtliga planläggningskostnader genom tecknat planavtal. 

Kostnader för eventuella ledningsflyttningar samt flytt av övriga tekniska anläggningar 

inom planområdet ska bekostas av exploatören och sker i samråd med ledningsägare. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Samordning angående dragningar och eventuella omläggningar av markförlagda 

ledningar måste ske mellan ledningsägare och byggherrar under projekteringsskedet 

inför anläggningsarbetet. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Förutom undertecknade har kommunens tjänstemän, Lantmäteriet och Pernilla 

Olofsson, Tyréns AB, medverkat vid framtagandet av planen.  

 

 

Pethra From       Klara Blommegård 

Planhandläggare, Kiruna kommun   Planarkitekt, Tyréns AB 


