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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra
bostadsbebyggelse i Riksgränsen. Tidigare planläggning medger hotell- och
naturändamål. Fastighetsbolaget Buir AB (nedan nämnd exploatören) har önskemål att
förändra del av den befintliga detaljplanen genom att ändra denna markreglering till
fritidsbostäder. Detta för att kunna uppnå en välplanerad exploatering av bostadsoch/eller fritidshusbebyggelse. I planområdet föreslås en utökad byggnadsyta från
2100 kvm i den tidigare planen till 3500 kvm.
Efterfrågan på bostäder har ökat i Kiruna stad, men även i kommunens utkanter.
Riksgränsen är ett välkänt område för friluftsliv och utförsåkning. Planerade bostäder
är eftertraktade, exempelvis av boende både i Sverige och i Norge.
Förenligt med 3, 4, 5 kap MB
Kommunens bedömning är att planens genomförande inte leder till betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför
inte. 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 för naturvård, kulturmiljövård
eller friluftsliv skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. Planens
markanvändning bedöms lämplig. Planen är inom riksintresseområde för naturvård,
kulturmiljövård och friluftsliv men bedöms inte påverka detta negativt. Detta då den
planerade exploateringen möjliggör fler boendemöjligheter och att fler får närheten till
fjäll och Torneträskområdet, och därmed möjligheten att bedriva till exempel
friluftsaktiviteter och skidåkning i området. Området påverkar inte befintliga skid-,
vandrings- eller skoterleder. Ofotenbanan är på ca 500 meters avstånd och det finns
inga ”spår” av kommunikationsmiljön/kulturmiljövård i planområdet.
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 bindande styrmedel som används för att
förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för utomhusluft, fisk- och

3

musselvatten samt omgivningsbuller. Planen bedöms inte resultera i att några
miljökvalitetsnormer överskrids.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i Riksgränsen som är beläget knappt en kilometer från norska
gränsen. Det ligger norr/öster om väg E10 på fjället Mariepiggs sydsluttning och
angränsar i väster mot naturmark/väg E10, i norr av naturmark, i öster av
naturmark/bostäder och i söder av lägenhetsområdet Mariepigg/naturmark.

Narvik
Planområde

Befintlig bebyggelse

Väg
E10

Camping
Väg
1001

Järnväg

Riksgränsen
hotell mm

Kiruna

Översiktskarta med ungefärligt planområde markerat. Ytterligare byggnader har tillkommit sedan ortofotot togs. Källa
(ortofoto): SeSverige/Din karta (Metria)

Areal
Planområdet innefattar fastigheten Riksgränsen 1:145 (ca 0,6 ha) och 1:144 (ca 0,4 ha)
samt del av fastigheten Riksgränsen 1:6 och omfattar totalt cirka 15 400 m2 (1,5 ha).
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Markägoförhållanden
Fastigheten Riksgränsen 1:144 ägs av bostadsrättsföreningen Solpiggen och 1:145 ägs
av exploatör. Del av fastigheten Riksgränsen 1:6 som ägs av kommunen är planerad att
bebyggas köps av exploatör i och med fastställande av planen. Riksgränsen 1:145 och
del av Riksgränsen 1:6 planeras sedan att säljas till ny bostadsrättsförening.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Kiruna kommun antagen 2002 samt
Fördjupad översiktsplan för Riksgränsen – Katterjåkk antagen 1993.
Granskningshandling för Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet har
upprättats 2013. Kommunen planerar att anta handlingen i november/december 2013.
Planområdet är i översiktsplanen för Kiruna kommun redovisat som anläggningsturism
och i den fördjupade översiktsplanen för Riksgränsen – Katterjåkk föreslås området för
fritidslägenheter. I den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet anges
området som anläggningsturism och möjligt område för nya fritidsbostäder.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Aktuellt planområde är sedan tidigare detaljplanelagt med följande planer:
Ändring och utvidgning av detaljplan för del av Riksgränsen, Mariepigg, antagen
1989 (25-P90/28). I den gällande detaljplanen är aktuellt planområde planlagt för
hotell i två våningar och totala byggnadsytan 2100 kvm. Ett mindre område av planlagt
naturområde har tagits i anspråk för att få plats med infartsväg och ett av husen.
Samråd har skett med kommunen och avvikelsen har godkänts.
Planområdet angränsar Detaljplan för del av Riksgränsen, Mariepigg, antagen 1994
(S92). Planen möjliggjorde uppförandet av bostäder och turistlägenheter.
Kommunala beslut
2012-08-30 beslutade Kiruna kommuns Miljö- och byggnämnd att detaljplanen får
genomgå ett normalt planförfarande och att exploatören själv får bekosta och anlita
konsult för att kunna upprätta detaljplaneändringen.
Riksintressen
Kulturmiljövård

Hela Riksgränsen med omnejd ingår i riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6§
Miljöbalken. Det gäller Ofotenbanan, kommunikationsmiljö med uttryck för stationsbyggnad, grunder, väg och kyrkogård. Planområdet berör inte riksintresset då
Ofotenbanan är på ca 500 meters avstånd och det finns inga ”spår” av
kommunikationsmiljö i planområdet.
Friluftsliv och turism

Planområdet är inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ Miljöbalken.
Norrbottens fjällområde för fritidsfiske, kulturstudier och skidåkning. Den planerade
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exploateringen möjliggör fler boendemöjligheter och att fler får närheten till fjäll och
Torneträskområdet och därmed möjligheten att bedriva till exempel friluftsaktiviteter
och skidåkning i området. Området påverkar inte befintliga skid-, vandrings- eller
skoterleder.
Rörligt friluftsliv

Planområdet är inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Det
är Torneträsk – Paitasjärvi (kustturism och friluftsliv). Den planerade exploateringen
möjliggör fler boendemöjligheter och att fler får närheten till fjäll och
Torneträskområdet och därmed möjligheten att bedriva till exempel friluftsaktiviteter
och skidåkning i området. Området påverkar inte befintliga skid-, vandrings- eller
skoterleder.
Naturvård

Planområdet är inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Det
utgörs av Torneträsk med dess berg, fjäll, lösa avlagringar, flora, fauna och sjö.
Riksintresset påverkas troligen inte då planområdet är i mindre omfattning och ligger i
anslutning till ett redan exploaterat område med bebyggelse och infrastruktur. Vidare
ligger den planerade bebyggelsen cirka 20 km från Torneträsk.
Natur- och kulturvärden

Planområde är inom riksintresse för natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 1§
Miljöbalken. Området avser fjällvärden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset
med undantag av vissa specificerade områden. Intresset utgör inte hinder för
utveckling av befintlig tätort eller det lokala näringslivet vilket det är frågan om i detta
fall.
Rennäring

Riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5§ Miljöbalken berör planområdet. Det är
kärnområde för Gabna sameby och konventionssameby (Gielas reinbeitesdistrikt på
vintern och Talma sameby på sommaren). Intresset bedöms inte påverkas negativt då
den rennäring som bedrivs i området främst sker kring Katterjåkk (öster om
Katterjåkken) vilket är på andra sidan väg E10. Vidare ligger den planerade
bebyggelsen nära väg E10 vilket är ett mindre attraktivt område för att bedriva
rennäring på. Planområdet är i liten omfattning och ligger i anslutning till ett redan
exploaterat område.
Behovsbedömningen
Behovsbedömning enligt PBL och MKB-förordningen utförs för att utreda om
genomförandet av detaljplanen kan antas leda till betydande miljöpåverkan. I ett
sådant fall ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 §§ miljöbalken
upprättas.
Kiruna kommun gör i detta fall bedömningen att denna planläggning inte antas
medföra någon betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning
därmed inte behöver upprättas.
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Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och lämnat ett yttrande daterat 2013-0205 där det framkommer att man delar kommunens bedömning avseende betydande
miljöpåverkan. Man anser att planförslaget inte torde medföra sådan miljöpåverkan att
en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Länsstyrelsen upplyser om
att ”det aktuella planområdet omfattas av flera riksintressen, och det är viktigt att
konsekvenserna för dessa redovisas i planbeskrivningen”.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
NATUR
Mark och vegetation
Terrängen är kuperad i området. Planområdet sluttar mot sydost och har en
höjdskillnad på cirka 20 meter (ligger mellan cirka 480 och 497 meter över havet).
Inom området finns berg i dagen. Den relativt karga berggrunden och avsaknaden av
mineralnäring begränsar dock växtligheten. Området är delvis bevuxet med fjällbjörk
och det finns någon mindre myr på sluttningen. Större delen av året är området
snöbelagt, från början av oktober till mitten av juni. Vid detaljutformning ska hänsyn
tas till terrängen samt det snörika och hårda klimatet.
Från planområdet är det vacker utsikt över bland annat sjön och Riksgränsens
skidområde. Planområdet i sig är även väl synligt från väg E10 och skidområdet.

Vy från sydost/skidområde mot planområdet och dess omgivningar. Foto: Tyréns AB

För att avvattna området har ett dike anlagts inom planområdet på fastigheten
Riksgränsen 1:6. Det finns ett servitut för diket inom planområdet då det för
närvarande ligger på kommunalägd mark. Dike säkerställs i planen genom
planbestämmelsen [n] på plankartan, för att det ska komma att fungera i framtiden.

7

Det finns ett dike/en bäck söder om området som ingår i Natura 2000-området Torneoch Kalixälvsystem. Den befinner sig inte i en sådan närhet att den bedöms skulle
kunna ta skada av den aktuella exploateringen.
Del av planområdet är i anspråktaget av husbebyggelse och resterande del kommer att
tas i anspråk av ytterligare bebyggelse. Områdets läge i landskapet ställer krav på
byggnadsutformning och placering. Markanpassningar kommer att krävas vid
genomförandet av den nya bebyggelsen.
Markbeskaffenhet
Tyréns AB har gjort geotekniska undersökningar i området och sammanställt resultatet
i PM (PM Geoteknik Mariepigg, Riksgränsen, 2010). Genomförda undersökningar
visade att inom hela området är det nära till berg och berg i dagen finns inom delar av
området. Utförda sonderingar visade på att markförhållandena utgörs av skogstorv
ovan silt på siltig morän alternativt torv direkt på morän. Djupet till berg i undersökta
punkter varierade mellan 0,4 och 2,3 m.
Sticksonderingar utförda i den största av myrarna inom området visade på torvdjup på,
som mest upp till 2 m.
Enligt framtaget PM gäller geoteknisk klass 1 vid grundläggningen.
Grundläggning av de nya byggnaderna på området kommer ske på berg eller på morän,
vid behov efter urgrävning av silt eller torv. I de fall urgrävning av torv kommer att ske,
rekommenderas att återfyllnad skall utföras med sprängsten. I de fall grundläggning av
byggnader sker på befintliga myrar måste hänsyn tas till att dessa områden utgör
lågpunkter i terrängen där vattenansamling kommer att ske, även efter att urgrävning
har skett av torven. Dränering av berörda myrar måste därför ske via de VA-schakter
som utförs för området.
Tillåtna påkänningar på morän och packad fyllning av morän kan sättas till 200 kPa.
På friskt berg kan tillåtna påkänningar sättas till 1 MPa (1000 kPa).
I lutande terräng rekommenderas att byggnaderna uppförs som suterränghus
alternativt som hus med fribärande golvbjälklag med plintar och pelare för att anpassa
till terrängen.
Radon
De befintliga husen är byggda med platonmatta ovan betongplatta vilket gjorde det
möjligt att bygga husen innan betongen hunnit brinna tillräckligt. Eventuella åtgärder
för radon utreds i bygglovsskedet då radongångar kan finnas i området vilket erfordrar
radonsäkert byggande.
Risk för skred/laviner
I Riksgränsen finns områden där det råder lavinfara. Det finns ingen lavinfara som kan
påverka planområdet. Risken för ras liten då det är nära till berg eller berg i dagen. Vid
detaljprojektering bör risker och eventuella åtgärder utredas närmare (Fördjupad
Översiktsplan för Torneträskområdet, granskningshandling 2013).
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder
Det finns sex befintliga byggnader i den sydöstra delen av planområdet med fyra
lägenheter i vardera, resterande del av planområdet är obebyggd. Söder om
planområdet finns lägenhetslängor, främst fritidsbebyggelse, och i öster villor,
åretruntboende.

Vy från sydost/Nordanstigen mot befintliga byggnader på planområdet. Foto: Tyréns AB

Planförslaget medger område för bostadsändamål. Planen medger även enplans
komplementbyggnader i markplan som lägenhetsförråd och utrymme för sophantering.
Största tillåtna byggnadsarea (BYA) är 3500 m2 för hela planområdet, inklusive förråd.
Byggnadsarean är baserad på antal tilltänkta byggnader och dess storlek vid planens
framtagande. Största tillåtna byggnadsarea för enskild komplementbyggnad/förråd är
10 m2.
Se illustration nedan för ett exempel på placering av flerbostadshus i planområdet.
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Illustration av planområdet, exempel på utformning

Offentlig service
Närmsta kommunala grundskola är i Abisko cirka 4 mil öster om Riksgränsen.
Kommersiell service
Planområdet är beläget med närhet till Riksgränsens utbud av kommersiell service med
restaurang, butik, spa etc. Livsmedelsbutik finns i Katterjåkk. Ingen etablering av
handel eller service föreslås inom planområdet.
Tillgänglighet
I plan- och bygglagen finns krav på att byggnader ska göras tillgängliga och användbara
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Planområdet är tillgängligt med bil. God tillgänglighet är svårt att uppnå inom hela
planområdet, särskilt utomhus, med avseende på terrängen och de aktuella
förhållandena då området är inom ett friluftsområde i fjällmiljö med marklutningar.
Detta medför att husen utformas med suterrängvåning där det är lämpligt. Vägen i
området anläggs med lutningar enligt VGU (Vägar- och gators utformning).
Byggnadskultur och gestaltning
Högsta våningsantal som medges i planen för bostadshus är 2 våningar och största
taklutning 14 till 40 grader. För komplementbyggnad medges högsta byggnadshöjd 3,0
meter.
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Det ges möjlighet till suterrängvåning i planen genom planbestämmelsen [v], för att på
så sätt nyttja terrängen och lutningen i området. Om alternativet till suterrängvåning,
det vill säga uppfyllnader på fastighet, överstiger ett halvt våningsplan ska
suterränghus väljas.
Byggnader ska ha sadeltak med yttertakbeläggning av icke reflekterande material i
svart eller mörkgrå färg. Fasadbeklädnad ska i huvudsak utgöras av träpanel med
färgsättning i mörka, naturnära färger vilket fastställs genom planbestämmelsen [f].
Vid utformning och placering av byggnader området bör hänsyn bland annat tas till
utsikt, lutningar och tillgänglighet inom området.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Riksgränsen erbjuder en stor variation av aktiviteter och är ett av Norrbottens
populäraste resmål för skidturism. Under vinter och vår finns det möjlighet till
utförsåkning, preparerade spår för längskidåkning samt stora områden för
turskidåkning. Det finns även skoterleder kring Riksgränsenområdet. Sommartid finns
det bland annat möjlighet till vandring, paddling och fiske i omgivningarna.

Vy från planområdet över del av Riksgränsens skidområde. Foto: Tyréns AB

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång, cykel och mopedtrafik
Planområdet angörs via väg E10 och därefter lokalgator (bl.a. väg 1001 och
Nordanstigen) inom området. Det finns tågstation i Riksgränsen och Katterjåkk.
Helikopterflygplats finns i Abisko, Torneträsk och Björkliden. I Riksgränsen finns
provisoriska landningsplatser intill hotellet och nedanför Nordalsliftens dalstation.
Planområdet ligger cirka 100 till 200 meter öster om väg E10 och cirka 150 meter norr
om väg 1001, vägen som går till/från Riksgränsens hotellområde.

11

Årsmedeldygnstrafiken (Ådt) för fordon utmed väg E10 (uppmätt väster om avfarten
mot Riksgränsen) var år 2006 750 +/- 41 % fordon varav 130 +/- 31 % var lastbilar.
Årsmedeldygnstrafiken (Ådt) för fordon på väg 1001 uppmättes 1998 till 370 +/- 51 %
fordon varav 20 +/- 70 % var lastbilar. Mest trafik förekommer kring påsk- och
sommartid vilket tyder på att den trafiktyp som förekommer mest på vägarna är
turisttrafik. Hastighetsbegränsningen på väg E10 är 70 km/h och på väg 1001 50 km/h.
Befintlig tillfartsväg är dragen med anpassning till terrängen vilket också tillkommande
tillfartsväg bör göra, vilket fasställs genom planbestämmelsen [Nya vägar ska anpassas
efter områdets terräng och anläggas med varsam markhantering].
Det finns varken befintliga eller planerade separerade gång- och cykelvägar på
planområdet utan gång- och cykeltrafik planeras att ske tillsammans med biltrafik.
Planområdet är inom skoterförbudsområde (år 2013 gäller tiden från 2013-02-01 till
2013-05-31, se kommunens hemsida för gällande områden och tider). Det finns
skoterleder som utgår från/passerar Riksgränsen där körning är tillåten.
Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats finns på andra sidan väg E10, nedanför hotellet. För tåg är
hållplatsen i Riksgränsen närmast, cirka 1,4 km gång-/bilväg från planområdet (ca 500
meter fågelvägen). I dagsläget går det cirka en buss och fyra persontåg om dagen
till/från Riksgränsen.
Parkering, utfarter
För flerbostadshus i Kiruna kommun gäller parkeringsnormen 16 parkeringsplatser per
1000 m2 bruttoarea (BTA) för bostäder. I resonemanget kring normtalet för
flerbostadshus är ett antagande att ett normalt BTA på en lägenhet ligger på ca 70 m2.
Ett ytterligare antagande är att parkeringsbehovet är en parkeringsplats per lägenhet.
Om man lägger till 10 % besöksplatser kan man anta 1,1 platser per lägenhet.
Utformningen av de befintliga byggnaderna på planområdet (280 m2 BTA/hus) och
fyra lägenheter/ hus innebär att 4,4 parkeringsplatser/hus ska finnas för att uppnå
parkeringsnormen. Dock är området inte beläget i Kiruna stad och främst kommer
nyttjas för fritidsboende varför planområdet planeras för 1,0 parkeringsplats/lägenhet.
I planområdet planeras parkering att ske intill bostadshusen.

STÖRNINGAR
Trafik
Från och till planområdet, längs angörande gator, kommer biltrafiken att öka
marginellt av trafiken till den planerade bebyggelsen. Trafiken till de nya bostäderna
kommer inte att vara jämnt flödande utan variera under dygnet. I och med att trafiken
ökar medför det ökat buller och mer luftföroreningar jämfört med dagsläget.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Den befintliga
bebyggelsen i planområdet har en förbindelsepunkt vid kommunala huvudledningar
vid Nordanstigen och en egen ledning till området. En gemensamhetsanläggning har
upprättats (ga 20) som består av anordningar för vattenförsörjning och avlopp från
kommunens förbindelsepunkt fram till fastighetsgräns och inom planområdet, se
vidare under genomförandefrågor. Det finns två anslutningspunkter på planområdet
för den tillkommande bebyggelsen (etapp 2) inom området.
För att ge åtkomst till VA-ledningar vid eventuellt underhåll etc. finns
planbestämmelsen [u] i det område som redan är exploaterat, bestämmelsen innebär
att marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Då placering av
resterande exploatering ännu inte är klarlagd, har inte u-områden upprättats för
tillkommande va-ledningar.
Utbyggnad av vattenkapacitet pågår och kapaciteten för dricksvatten kommer byggas
ut vilket beräknas i dagsläget vara färdig vid årsskiftet 2014/2015.
Det finns ingen garanti för brandvatten i området. Vill exploatör ha en möjlighet att
själv kunna skydda sig mot brand och ha en säker vattentillgång för en viss tid bör en
egen reservoar/tank för brandvatten uppföras. Det finns en brandpump KatterjåkkRiksgränsenområdet där Räddningstjänsten har möjlighet att fylla på vatten från sjön.
El
I den östra delen av planområdet har Vattenfall hög- respektive lågspänningsledningar
samt en transformatorstation. Lågspänningsledningarna är anslutna till de befintliga
byggnaderna inom planområdet. Intill transformatorstationen finns en mindre
teknikbod som tillhandahåller bredband till de befintliga bostäderna inom området.
De tillkommande byggnaderna är planerade att anslutas till befintlig teknikbod och
transformatorstation. I den befintliga nätstationen finns idag en 500 kVA
transformator vilken kommer att bytas ut till en 800 kVA i och med planerad
bebyggelse. En gemensamhetsanläggning har bildats för teknikboden, se vidare under
genomförandefrågor.
Transformatorstationen och teknikboden planläggs för ändamålet [E], teknisk
anläggning. För att ge åtkomst till elledningarna vid eventuellt underhåll etc. finns
planbestämmelsen [u], marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Då placering av resterande exploatering ännu inte är klarlagd, har inte uområden upprättats för tillkommande elledningar.
Avfall
Sopkärl för hushållsavfall finns i dagsläget vid infarten till planområdet men den
kommer att utökas/flyttas då den nya bebyggelsen tillkommer. Samordning av
sophantering förespråkas och en dialog sker mellan kommunen och intilliggande
bostadsrättsföreningen Marie Pigg. På så sätt skulle renhållningsbilar inte behöva åka
inom planområdet, vilket är i en positiv bemärkelse på grund av den tuffa terrängen.
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Tillvaratagande av avfall ska ske enligt de riktlinjer Kiruna kommun har i dokumentet
”Renhållningsföreskrifter för Kiruna kommun”.
Närmaste återvinningscentral finns i Abisko.
Värme
För de befintliga byggnaderna i planområdet sker uppvärmning genom en vattenburen
panna med elpatron. Den nya bebyggelsen planerar exploatören att uppvärma på
motsvarande sätt. För installationer rekommenderas att energisnåla system för uppvärmning och ventilation installeras.
Snöröjning
Snöröjning sker inom den egna fastigheten som i dagsläget sköts av Solpiggen,
gemensamhetsanläggningen för vägen. Placering av snöupplag utreds i bygglovsskedet.
Brand
Kiruna kommuns glest befolkade men stora yta innebär speciella svårigheter för
räddningstjänsten. Under vissa delar av vinterhalvåret är framkomlighet till området
helt stoppad då vägarna inte kan hållas snöröjda under perioder. Det är även långt till
närmsta räddningstjänst som finns i Narvik och Kiruna (ca 5 respektive 13 mil från
Riksgränsen). Gränsöverskridande samarbete med Norge finns för hjälp vid
räddningsinsatser. Det finns ett frivilligt räddningsvärn i Abisko. På plankartan ges
därför upplysningen: [Då räddningsinsatser tar lång tid i området och ibland inte kan
ske på grund av att vägarna i området är ofarbara bör brandskyddet i boenden
utformas så att människor kan sätta sig i säkerhet utan medverkan av
räddningstjänsten. Vi rekommenderar att byggnaderna även förses med sprinkler.]
Med hänsyn till rådande förhållanden föreslås att brandskyddet minst bör omfatta två
av varandra oberoende utrymningsvägar och att varje byggnad ska ha ett heltäckande
brand- och utrymningslarm vilket befästs med planbestämmelsen [b2]. Larmet ger en
tidig varning till grannar så att de kan sätta sig i säkerhet.
I den fördjupade översiktplanen för Torneträskområdet rekommenderas det att
avståndet mellan byggnaderna ska vara så pass tillfredställande att risken för
brandspridning kan minimeras. Byggnaderna på planområdet ska uppfylla de
brandtekniska krav som ställs vilket tas upp i bygglovsskedet.
Framkomlighet för Räddningstjänstens fordons ska vara tillfredsställd inom området
enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst
tagit fram. Avståndet mellan körbar väg och någon del av byggnaderna ska inte
överstiga 50 meter. 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. Flödet i brandposter ska dimensioneras enligt
VAVnormen p-83. Två brandposter finns i området i dagsläget, en vid väganslutningen
och en i mitten av fastigheten 1:144. Exploatör ska redovisa att åtkomlighet och att
brandvattenförsörjning är säkerställd i samband med bygglovsskedet.
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Fastighetsägaren/samfällighetsföreningen ansvarar för att se till att brandposter inte
grävs/täcks över, byggs in osv. Tillsyn av brandposter utförs av Räddningstjänsten.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Huvudsaklig konsekvens av planens genomförande är att planområdets
markanvändning ändras från hotell-/naturändamål till bostadsändamål med ökad
exploatering.
Förslaget till detaljplan innebär fler boendemöjligheter i Riksgränsen vilket ger fler
chansen att bedriva exempelvis friluftslivsaktiviteter och skidåkning i området.
Tillskottet på bostäder innebär fler trafikrörelser till och från området. Då bostäderna
främst kommer användas till fritidshusboende kommer trafiken variera under året
beroende på om det är hög- eller lågsäsong. Troligen är det främst vid ankomst och
avfärd som biltrafik kommer att ske inom planområdet. I dagsläget råder skoterförbud
i området men buller från skotertrafik kan komma att öka i Riksgränsenområdet i och
med exploatering av området.
Inga utpekade bevarandevärden berörs i det aktuella området gällande växt- och
djurliv. Då området kompletteras med ytterligare bebyggelse i naturmark så kommer
landskapsbilden att förändras då planområdet ligger i ett exponerat läge. Utsikten från
befintlig bebyggelse kommer inte påverkas då planområdet ligger på högre höjd än de
befintliga områdena.
Området är inom riksintresse för rennäringen men intresset bedöms inte påverkas
negativt. Rennäring som bedrivs i området sker främst öster Katterjåkk vilket är på
andra sidan väg E10. Den planerade bebyggelsen ligger nära väg E10 vilket är ett
mindre attraktivt område för att bedriva rennäring på. Planområdet är inte så stort och
ligger även i anslutning till ett redan exploaterat område.
Exploateringen kommer inte att ge någon negativ påverkan på de riksintressena i
området gällande friluftsliv och turism. Bostäderna kommer inte att påverka de skid-,
vandrings- eller skoterleder som finns. Planen bedöms heller inte ha konsekvenser för
kulturmiljön, riksintresse för kulturmiljövården eller för det vattendrag söder om
området som ingår i Natura 2000-området Torne- och Kalixälvsystem. Den befinner
sig inte i en sådan närhet att den bedöms skulle kunna ta skada av den aktuella
exploateringen.
Under byggtiden kan exempelvis buller vara störande för omgivningen.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande vilket innebär att planen skickas
ut på samråd och granskning innan den antas. Samtliga yttranden sammanställs i en
samrådsredogörelse efter samrådstiden. Efter eventuella redigeringar av
planhandlingarna ställs detaljplanen därefter ut för granskning under minst tre veckor.
Samtliga yttranden sammanställs i ett granskningsutlåtande. Därefter genomgår
detaljplanen politisk prövning och antagande. När detaljplanen har vunnit laga kraft
kan arbetet med att iordningställa marken påbörjas. Nedanstående tidplan för
planarbetet avses i huvudsak kunna följas:
Samråd

sommar 2013

Granskning

oktober-november 2013

Antagande

december 2013

Laga kraft

januari 2014

För närvarande är planen att påbörja byggnationen sommaren 2014 och avsluta hösten
2015.
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 har rätt till ersättning för till
exempel förlorad byggrätt.
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap
Bygg-, mark- och rivningslov är kommunala angelägenheter som regleras av Plan- och
bygglagen. Beslut i dessa frågor fattas av miljö- och byggnämnden eller av delegat som
har fått detta uppdrag av nämnden. Kommunstyrelsen eller eventuellt
kommunfullmäktige ansvarar för markanvisningsavtal. Lantmäteriet ansvarar för
fastighetsbildning.
Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet. Exploatör är huvudman för
kvartersmark (på plankartan område planlagt för bostadsändamål/teknisk anläggning,
planbestämmelsen [B]/[E]).
Exploatören är ansvarig för att detaljplanen genomförs. Exploatören ansvarar för
geotekniska frågor och diket inom planområdet. Samfälligheter är ansvarig för
kvartersmarkens framtida skötsel.
Exploatören är huvudman för att vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar anläggs
och bekostas från förbindelsepunkten. Samfällighet är ansvarig för den framtida drift
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och skötseln på ledningar från förbindelsepunkten. Kiruna kommunpartner AB
ansvarar för drift och underhåll av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt vid
kommunala huvudledningar.
Vattenfall är ansvarig för el-nätet inom området.
Detaljplaneavtal som reglerar ansvarsfördelningen under detaljplaneskedet har
tecknats.
Avtal
Markanvisningsavtal har/ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan
detaljplanen antas i miljö- och byggnadsnämnden. I detta avtal regleras parternas
ansvarsfördelning och kostnadsansvar under genomförandet av detaljplanen,
exempelvis fastighetsbildning.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, m.m.
Detaljplanen berör fastigheten Riksgränsen 1:144 som ägs av Brf solpiggen,
Riksgränsen 1:145 som ägs av Buir AB samt del av Riksgränsen 1:6 som ägs av Kiruna
kommun. Riksgränsen 1:145 och del av Riksgränsen 1:6 kommer sedan säljas till ny
bostadsrättsförening.
Fastighetsbildning erfordras för att bilda lämpliga fastigheter. Del av fastigheten
Riksgränsen 1:6 överförs genom en fastighetsreglering till den befintliga fastigheten
Riksgränsen 1:145. Denna marköverlåtelse regleras i genomförandeavtal. Kommunen
ansöker om fastighetsbildning i samband med att planen antagits/vunnit laga kraft.
Det är Lantmäteriet som genomför fastighetsbildningen.
Innan bygglov beviljas ska erforderlig fastighetsbildning såsom avstyckningar,
fastighetsregleringar med mera vara utförda i enlighet med detaljplanen.
De två fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 är delägare i
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp (ga:20), väg (ga:21) samt teknikbod,
som tillhandahåller internet, el etc. (ga:22). Den oexploaterade fastigheten har ett lägre
andelstal fram till den dag då den bebyggs och ledningarna byggs ut. Andelstalet
reglerar hur stor fastighetens kostnader för drift och underhåll blir till
gemensamhetsanläggningen.
Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, det vill säga en samfällighet
som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.
Det finns ett servitut för dike inom planområdet för att avleda dagvatten som belastar
Riksgränsen 1:6 till förmån för Riksgränsen 1:145. Servitutet upphör i den delen där
marken överförs till Riksgränsen 1:145.
Om ledningsrätt blir aktuellt upplåts det genom förrättning. Ägare till ledning ansöker
om ledningsrätt till Lantmäteriet.
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TEKNISKA FRÅGOR
Ledningar

Enligt Vattenfalls kundavtal får inte byggnader uppföras, marknivån ändras,
eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av
nätägarens anläggningar. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören om ej annan
överenskommelse finns. Vattenfall önskar bli kontaktade i god tid för att hinna
projektera för eventuell ledningsflytt/förstärkning av nätet med E-områden och
samförläggning av kabel med mera.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Exploatören bekostar samtliga planläggningskostnader genom tecknat planavtal.
Exploatören bekostar anläggande och justering av nya respektive befintliga gator
tillhörande trafikanordningar såsom exempelvis skyltar.
Exploatören bekostar utförandet av bostäder och komplementbyggnader, till exempel
soprum och förråd på kvartersmarken.
Anläggningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande
taxa. Utbyggnad av vatten- och spillvatten samt dagvatten bekostas av exploatören.
Exploatören bekostar samtliga förrättningskostnader. Exploatörens kostnader för köp
av kommunens mark regleras i markanvisningsavtal.
Exploatören beskostar samtliga kostnader i samband med ansökan av bygglov.

REVIDERING EFTER GRANSKNING
Planförslaget har efter granskningen reviderats på följande punkter:
- Administrativa justeringar i planbeskrivningen. Det är inte TVAB utan
fastighetsägaren/samfällighetsförningen som ansvarar för att brandposter går att
bruka och Räddningstjänsten som utför tillsyn.
- Planbestämmelsen g har tagits bort på plankartan.
- Planbestämmelsen [b1] som innebär att endast snålspolande vattenarmaturer får
installeras har tagits bort.
- Illustrationen har tagits bort från plankartan.
- Planbeskrivningen har kompletterats med att fastighetsägaren är ansvarig för dike
inom planområdet under genomförandebeskrivning, ansvarsfördelning.
Berörda har tillstyrkt ändringarna.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Tyréns AB i samråd med Buir AB och kommunens
tjänstemän.

Angelika Marielund-Holmqvist
Planhandläggare, Kiruna kommun

Klara Blommegård
Planarkitekt, Tyréns AB

