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Miljö- och Byggnämnden 
Kiruna kommun 
 
Upprättad i augusti 2008 
 
PLANBESKRIVNING 
Handlingar  
Planens fullständiga handlingar består av: 

o Plankarta med bestämmelser 
 o Planbeskrivning 
 o Genomförandebeskrivning 
 o Utlåtande och samrådsredogörelse 
 o Fastighetsförteckning 
 o Grundkarta 
 o Fördjupning av översiktsplan för Kiruna C  
 
Följande planhandlingar kommer att antagas: 
Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utlåtande 
   
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i friliggande enbostadshus.   
Med tanke på den förändring som sker i centrala Kiruna med sprickbildningen från gruvverksamheten, så kommer 
efterfrågan på tomter öka för bostadshus. I denna planläggning möjliggör man avstyckning av 7 nya tomter för enskilda 
bostadshus samt en befintlig tomt, Kapellet, som kan utvecklas i enskild regi. Detta blir också en naturlig vidareutveckling 
av det närliggande bostadsområdet. 

 
Förenligt med 3 kap. MB  
Planområdet är beläget inom område för kulturminnesvård enligt miljöbalken 3:6. Inom planområdet finns ett gammalt 
kapell som i dag används som bostad. På grund av att detta område inte är bebyggt tidigare, förutom kapellet, och för 
att de inte används som kapell mer så anses inte område vara av större intresse för kulturminnesvården.  
 
Planområdet ligger också inom riksintresse för värdefulla ämnen och material, järnmalm, Kirunagruvan, enligt 
miljöbalken 3:7. Området ligger utanför det sprickriskområde som kom av den nu nerlagda Tuolluvaaragruvan. 
Stängslet som gränsar till planområdet i väster utgör gräns för detta. 
 
Detta område ligger också långt från det sprickriskområde som kommer av den befintliga gruvbrytningen i 
Kiirunavaara. På grund av detta så anses inte denna planläggning störa riksintresset för järnmalmsbrytning.  
 
 
PLANDATA  
Grundkarta med fastighetsförteckning 
Underlagskartan till detaljplanen är en grundkarta som har upprättas av Lantmäteriet. Till grundkartan hör en 
fastighetsförteckning som också har upprättats av Lanmäteriet. 
    
Lägesbestämning  
Planområdet ligger inom Tuolluvaara gamla gruvsamhälle ca 2,5 km nordost om Kiruna Centrum. Området ligger strax 
väster om kv. Kalle Anka Backen och norr om kv. Borgen. Inom planområdet ligger den norra delen av Borgenvägen.  
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Areal  
Planområdets totala area är ca 1,7 hektar. Kvartersmark för bostäder utgör omkring 1,2 hektar.  
 
Markägoförhållanden 
Planområdet berör två fastigheter. Den ena är Kiruna 1:173 som idag tillhört staten och förvaltas av Statens 
fastighetsverk och som Kiruna kommun har för avsikt att förvärva. Den andra fastigheten, Tuolluvaara 1:1 ägs av 
Kiruna kommun.  
 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Fördjupning av översiktsplan   
Planförslaget överensstämmer med fördjupad översiktsplan för Kiruna C, antagen i januari 2007. Enligt denna är 
området avsett för bostäder och kompletteringsbebyggelse, vilket innebär till exempel förskola och närservice.  
 
Detaljplan  
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdets norra del berör detaljplan laga kraft vunnen 2002-
07-19 i vilken området är utlagt för kultur och grönområden. Planområdets östra och delvis södra del berör en 
detaljplan fastställd 1988-02-29 i vilken området är utlagt för grönområde och bostäder samt i söder detaljplan 
som är fastställd 1959-10-19 för grönområden. 
               
Kommunala beslut i övrigt  
Miljö- och Byggnämnden har beslutat 2005-03-17, B § 29-05 att uppdra till stadsarkitektkontoret att upprätta 
detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 och  del av Kiruna 1:173 för bostadsändamål. Planens markanvändning stred 
mot dåvarande översiktsplan, varför Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-14 § 6 att man får frångå gällande 
fördjupning av översiktsplan för Kiruna C för att möjliggöra detaljplaneändring för bostadsändamål. 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-23 § 45 att miljö- och byggnämnden får anta detaljplanen.  
 
Behovsbedömning   
Enligt den så kallade MKB-förordningen (1998:905) 4 § ska kommunen alltid göra en bedömning från fall till fall av 
om en plans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningskriterierna indelas i två 
huvudgrupper:  
- Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper  
- Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat  
 
Sammanfattningsvis handlar kriterierna om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets 
sårbarhet på grund av till exempel överskridna miljökvalitetsnormer eller påverkan på kulturarvet eller på skyddad 
natur. Resultatet av behovsbedömningen är grund för kommunens ställningstagande till om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Endast om betydande miljöpåverkan 
kan konstateras ska en miljöbedömning göras enligt miljöbalkens bestämmelser. Kommunen ska samråda med 

karta över 
Tuolluvaara 
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länsstyrelsen om behovsbedömningen, vilket i det här fallet sker i samband med planens samrådsförfarande. 
Kommunens ställningstagande redovisas nedan i planhandlingen. 
 
Miljökonsekvenser  
Eftersom området ligger i nära anslutning till befintligt bostadsområde samt ligger utanför område för sprickrisk 
från gruvbrytningen anses detta inte innebära betydande miljöpåverkan för området eller dess omgivning.  
 
Kiruna flygplats är beläget ca 3 kilometer sydost om planområdet. Flygbullernivåerna ligger inom områdena FBN 
55 dBA och FBN 50 dBA. Riktvärden antagna av riksdagen 1996/97:53 anger att trafikbuller inte bör överstiga 
FBN 55 dBA utomhus avseende flygbuller. Planområdet klarar detta riktvärde. 
 
Maximala bullernivåer för start norrut med nya stridsflygplan överskrider de normerande 70 dBA. Antalet rörelser 
per år är för närvarande ytterst få varför det kan vara rimligt att i en komplettering i befintlig bostadsmiljö 
acceptera ett par störande bullersituationer per år.  
 

                       
 
 
Markstrålning 
Inom Tuolluvaara förekommer markradon. Området klassas som normalradonmark enligt markradonutredning, daterat 
1989-02-22, utfört av SGU. Detaljplanen föreskriver att grunden ska ha radonskyddat utförande. 
              
 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Mark och vegetation  
I norra delen av planområdet är nivåskillnaderna som högst cirka 6 meter. Området längst ned i söder är plant och 
består av björkris och gräsängar. Området kring det gamla kapellet är bevuxet med björk och enstaka tallar som bör 
bevaras i största möjliga mån. Utanför planområdet i norr finns motionsspår med belysning. Strax norr om 
planområdet, bredvid motionsspåren, finns en pulkabacke, som i folkmun kallas Kalle Ankabacken och som används 
flitigt av barnen i närområdet. Detta område är också en naturlig träffpunkt för de boende i området.  
 
 
Grönområden 
Lekplats  
Närliggande större grönområden finns i norr. Inom planområdet är utlagt grönområden mellan befintligt bostadsområde 
och daghem och mellan planerade bostadsområden. Inom de planerade grönområdena får lekplatser anordnas.  

 Karta över flygbullernivåer från 
Kiruna flygplats 
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Bebyggelseområde 
Bostäder  
Planen möjliggör avstyckningar av 7 stycken nya bostadsfastigheter. Bostäderna avser friliggande enbostadshus. 
Byggrätten tillåter att mellan 20 % till 25 % av tomtmarken kan bebyggas. Högsta byggnadshöjden är 3 meter för 
enplanshus, 4,5 meter för hus i sluttning och 6 meter för tvåplanshus. Möjligheten att uppföra byggnader i sluttning (med 
en motfylld sutterängvåning) är markerat med ett ”v” på plankartan. Enligt planen får huvudbyggnader inte placeras 
närmare tomtgräns än 4 meter. Garagedel, även sammanbyggd med huvudbyggnad får placeras i tomtgräns. Ett 
byggnadsfritt avstånd på 6 meter (förgårdsmark) skall hållas mot gatan för att inte bilar riskerar att backa ut från garaget 
direkt ut mot gatan och samtidigt ge området en karaktär av trädgårdsstad.   
 
Det gamla kapellet har kulturhistoriska värden och bör därför bevaras. Det får inte byggas om eller byggas till så 
att de kulturhistoriska värdena går förlorade. Planen innehåller därför en bestämmelse ”k” som motverkar 
förvanskning. Inom Kapellet tomten kan fler byggnader uppföras, dock får högst 10 procent av marken 
exploateras. Nya byggnader i Kapellets närhet skall anpassas arkitektoniskt till kapellet med dess höga 
takresning, materialval och rektangulära form. Egenskapsbestämmelsen ”f” reglerar detta. 
   
Det befintliga stängslet utgör en gräns för sprickbildningen från gruvbrytningen i Tuolluvaaragruvan. Stängslet är 
också gräns för tomtplatserna och bostadsbyggnader får inte uppföras närmare än 2 meter från den. Detta för att 
det inte ska bli någon bostadsbebyggelse nära sprickriskområdet. Markberedning bör göras varsamt och 
placering av bebyggelsen bör anpassas till den befintliga terrängen.  
 
 
Gator och trafik 
Tillfart, gårdsgata  
Tillfart till planområdet sker via befintlig lokalgata och planerade gårdsgator. De är utformade som ”säckgata” för att 
minimera trafikflödet och rundkörning i området. Trafiken sker på de gåendes villkor, bland annat med högsta tillåtna 
hastighet på 30 km/h. 
 
Snöröjning 
Inom planområdets parkmark skall finnas utrymme under vintertid för snöupplag. Vid den västra gårdsgatan bör 
ges möjlighet att flytta eller ta bort stängsel för att få upplagsytor för snön. Marken väster om stängslet är i 
gällande detaljplan gatumark vilket gör det möjligt för kommunen att få rådighet över marken. 
 
 

Befintliga 
bostäder 

Pulkabacke 

Daghem 

Befintliga 
bostäder 

Tidigare 
gruvområde 
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Teknisk försörjning 
Elförsörjning  
Vattenfall är huvudman för eldistributionen inom planområdet.  

 
Vatten, avlopp, WC   
Inom planområdet finns en serviceledning för vatten och avlopp anlagd till befintlig byggnad. Anslutningspunkten för 
denna ledning ligger strax söder om planområdet. Planområdet skall anslutas till befintligt kommunalt vatten och 
avloppsnät. Eventuellt får ledningen läggas om i samband med att området byggs ut. 
 
Avfall  
Tekniska verken AB ansvarar för avfallshanteringen.  
   
Medverkande i planarbetet  
Detaljplanen har upprättats i samråd med berörda kommunala förvaltningar och Lantmäteriet. 
 
                                                                                                              
  
Kiruna i augusti 2008 
 
Miljö- och Byggnämnden 
 
 
 
 

Sandra Minde   Lars Fernqvist  
Planarkitekt    Arkitekt SAR/MSA 

 
 
 
 
 
2008-11-26 
Revidering efter utställning 
Efter utställning av planen har texten under rubriken ”Bostäder” ändrats vad det gäller hur befintliga och nya 
byggnader bör hanteras vad det gäller anpassning, bevarande och utformning. 
Revideringen är inte så omfattande att en ny utställning behövs. 
Reviderat stycke i texten är markerat med ett streck i vänsterkanten.  
Kartan har inte ändrats.               /LF 


