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Granskning för detaljplan Abisko 1:22, bostäder
st
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Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan samt att samla in
synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Varför har man en granskning?
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och
kommunen bearbetat det utifrån information och
synpunkter som framkommit ska planförslaget vara
tillgängligt för granskning inför beslut om antagande.
Granskningens syfte är att visa det bearbetade
planförslag som kommunen har för avsikt att anta och
samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att
lämna synpunkter.

Hur lämnar jag mina synpunkter?
Synpunkter och övrig information som du tycker är
värdefull för planarbetet ska ha inkommit senast den 24
augusti 2018 till:
Kommunstyrelsen,
981 85 KIRUNA
Eller till: diabas@kommun.kiruna.se
Märk kuvertet eller mejlet med ”Detaljplan Abisko
1:22, bostäder Dnr: 2015-01099”

Tidsplan
Granskningstiden börjar den 27 juni och slutar den
24 augusti 2018. Enligt tidsplan skulle då detaljplanen
antas under 2018. Planen vinner laga kraft och blir
gällande ungefär en månad efter att den antagits om
ingen överklagar antagandebeslutet.

Fler frågor?
Om du har frågor angående planförslaget eller arbetet
med planen är du välkommen att kontakta planarkitekt
Aleksiina Paakki via e-post aleksiina.paakki@kiruna.se
eller på telefonnummer 0980-70263. Mer information
om detaljplanen hittar du på kommunens hemsida
under Aktuella detaljplaner. Där finns också planhandlingarna att ladda ner.

Kiruna kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Abisko och vill nu ge
berörda möjlighet att kommentera förslaget genom ett så kallat granskningsskede.
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplaneläggningen är att undersöka
möjligheten för småhus- och lägenhetsbebyggelse och
medge utökning av turistverksamhet i Abisko. Syftet är
att skapa ett boendeområde som svarar till Abiskobornas
behov, riksintressen och lokala intressen. Krav för
detaljplanen är att det medges så många bostäder i
rätt kvalité till så många som möjligt. Detaljplanen
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen.
Detaljplaneringsprocessen
Detaljplanen har varit på samråd i februari-mars
2016. Efter det har förutsättningar i detaljplaneringen
förändrats och detaljplanområdet minskat väsentligt. En
miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.
Detaljplanens innehåll
Detaljplanen visar fem olika kvarter. Två av kvarteren
är för bostäder, tredje kvarteret är för bostäder, tillfällig
vistelse och turismen, fjärde kvarteret är för tillfällig
vistelse och turismen och femte kvarteret är för
tekniska anläggningar. Bostäder kan byggas i form av
flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus eller friliggande
småhus.
Genomförande av detaljplanen
Kommunen ska bjuda alla i kommunens tomtkö att
delta i kvartersplanering. Tanken är att bostadsbehovet
preciseras och kvarteren möjligen planeras tillsammans.
Finns det intresse att hitta en gemensam lösning
för kvarteren? Vilken bostadstyp finns det intresse
för? Finns det speciella behov eller nya lösningar
med boende? Finns det möjligheter att spara
byggnadskostnader via gemensamma lösningar? Via
samarbete kan man nå effektivare och attraktivare
Illustration över detaljplanlösningen
bostadslösningar som svarar direkt till bostadsbehovet.
Detaljplanen genomförs i olika skeden på grund av
möjligheten att ansluta till avloppsreningsverket. I första
skedet görs kvartersplanering bara i ett kvarter.

Det här är en förminskad variant av plankartan. Orginalet är i A1-format (ca 60x85 cm). Den finns på kommunens hemsida under Aktuella detaljplaner och uppsatt i stadshuset på kommunens anslagstavla.

