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1.

Inledning/Bakgrund
Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun har 2010-12-09 lämnat tillstånd till
Icehotel AB att låta upprätta ett planförslag som omfattar de nuvarande fastigheterna Jukkasjärvi 59:2 och 59:1 samt en del av Jukkasjärvi 4:38. En ”överenskommelse om detaljplanens genomförande” har godkänts av kommunen, exploatören och planförfattaren 2011-10-27.
Kommunen har i behovsbedömningen från 2012-01-23 dragit slutsatsen att planens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Detta innebär att en
miljöbedömning och därmed en miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas.
Samråd har skett med Länsstyrelsen.
I juni 2012 bestämdes, efter önskemål från Icehotel AB, att detaljplanen skulle
delas upp i två planer, Icehotel Väst och Icehotel Öst. Icehotel Väst omfattar fastigheten Jukkasjärvi 59:2. Jukkasjärvi Öst omfattar fastighet Jukkasjärvi 59:1
samt delar av fastighet Jukkasjärvi 4:38. Motivet till att dela upp planläggningen i
två detaljplaner är att verksamheterna inom de båda planområdena har olika karaktär, olika förvaltning och olika ägare.
Planerna handläggs med normalt planförfarande och planarbetet för båda planerna
bedrivs parallellt. Denna miljökonsekvensbeskrivning omfattar både Icehotel Väst
och Icehotel Öst.

1.1

Organisation

Uppdragsgivare:

Icehotel AB. Kontaktperson Monica Wollmén.

Planförfattare:

Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, Fernqvist arkitekter AB

Planhandläggare: Mirjam Lundberg, arkitekt MSA, Kiruna kommun
Miljökonsekvensbeskrivning:
Sofie Bengtsson, Ramböll Sverige AB
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1.2

Nuvarande markanvändning

Planområdena Icehotel Öst och Icehotel Väst är belägna inom Jukkasjärvi tätort,
mellan väg 875 och Torne älv. Området omfattas i dagsläget av tre detaljplaner,
vilka tillsammans har en total byggrätt för planområdena Icehotel Öst och Väst på
ca 10 700 m2 byggnadsarea (BYA), varav cirka 1 000 m2 är outnyttjad.
De båda planområdena rymmer i dagsläget ett flertal byggnader med varierande
användning. Förutom stugor och rum för uthyrning finns här reception, lagerbyggnad, utställningshall (Art Center), servicebyggnader, bastu, sjöbodar, affär och
tvättstuga. Verksamheten inom området är inriktad på turism med tydliga inslag
av kultur. Bebyggelsen karaktäriseras av gedigna byggnader i trä med naturnära
material och kulörer. All bebyggelse är i ett plan. För exempel på bebyggelsen
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inom planområdena, se Figur 2. I södra delen av planområdet Öst byggs under
vintern ett hotell av snö och is samt ett mindre kapell. Hotellets höjd är cirka 7
meter (bågform) med några tornkonstruktioner, se Figur 1. Ishotellet och kapellet
ges olika utformning och placering varje säsong. Åtgärden kräver bygglov.
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Figur 1. Ishotellet i maj 2012. (Foto Ramböll 2012-05-08).

Figur 2. Bebyggelse inom planområde Öst. Is-/snöhall, inom planområde Väst, i
bakgrunden. (Foto Ramböll 2012-06-21).
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Inom planområdena finns träd och markvegetation som har ett stort värde ur
miljö- och trivselsynpunkt, se Figur 3. Kontakten med Torne älv, med sin stora
öppenhet, är viktig.

Figur 3. Icehotel sett från Marknadsvägen. Mellan vägen och byggnaderna inom
planområdena finns värdefulla träd och markvegetation. (Foto Ramböll 2012-0621).
De båda planområdena ansluter direkt till Marknadsvägen, väg 875, som är huvudgata genom Jukkasjärvi. Tre anslutningar finns mellan ishotellet och Marknadsvägen. I norra delen av planområde Öst, intill Marknadsvägen, finns idag utrymme för parkering av personbilar. Totalt finns ca 100 fasta parkeringsplatser.

1.3

Parallella åtgärdsplaner

Väg 875, Marknadsvägen, ingår inte i planområdena. Utredning pågår om en
standardhöjning vägen.
En gång och cykelväg mellan Laxforsen och Jukkasjärvi, liksom bättre plats för
bussar som stannar för resenärer till Ishotellet, håller på att planeras. Arbetsplanen för projektet är så gott som färdigställd men ej antagen. Vid ishotellet kommer gång och cykelvägen att följa längs med väg 875 som en gång- och cykelbana och avskiljas från vägen med kantsten. Bussfickor föreslås på båda sidor om
vägen vid ishotellet.
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1.4

Kommunala planeringsunderlag

Detaljplanerna Icehotel Öst och Icehotel Väst omfattas av översiktsplanen för Kiruna kommun samt ett antal detaljplaner.
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1.4.1

Översiktsplan
Den kommunomfattande översiktsplanen för Kiruna, antagen av KF 2002, redovisar ur allmän synpunkt att marken inom detaljplanområdena bör användas för
turistverksamhet. Föreslagen markanvändning och exploatering stöder därmed
intentionerna i gällande översiktsplan.

1.4.2

Detaljplaner
Stora delar av tätorten Jukkasjärvi omfattas av detaljplaner, den äldsta från 1982.
För planområdena gäller idag tre detaljplaner, från 1982, 2001 och 2006. Idag
pågår endast detta planärende.
För området gäller i dagsläget följande detaljplaner:
Ny
detaljplan

Namn

Godkänd/
Antagen

Laga kraft

Beteckning

Icehotel
Väst

Del av Jukkasjärvi
Del av Jukkasjärvi 12:26 m.fl.
Bostad, Turism

2006-02-14

2006-03-22

25-P06/73

Icehotel Öst

Del av JUKKASJÄRVI
Jukkasjärvi 4:38, 59:1
Jukkasjärvi Turistanläggning

2001-01-25

2002-04-18

25-P02/116

Icehotel Öst

Byggnadsplan för Jukkasjärvi
Camping
Lertaget 1:1 m.fl.

1982-12-02

1983-01-14

25-P82/80

(för planerna är genomförandetiden slut)
Detaljplan 25-P06/73 tillåter turistverksamhet och bostäder. I södra delen av planen ingår vattenområde där båtplats och mindre bryggor för intilliggande fastigheter får anordnas. Denna detaljplan kommer att ersättas helt av ny detaljplan
Icehotel Väst.
Detaljplan 25-P02/116 tillåter turistverksamhet och hamn för småbåtar och sjöflyg. I södra delen ingår vattenområde med användningen båthamn med bryggor
och pirar. Denna detaljplan kommer att ersättas helt av ny detaljplan Icehotel Öst.
Detaljplan 25-P82/80 omfattar stora delar av Jukkasjärvi och kommer delvis att
ersättas av Icehotel Öst.
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1.5

Fastigheter och dess ägare

Planområde Icehotel Väst omfattar hela fastigheten Jukkasjärvi 59:2 (ca 2,0 ha),
vilken har bildats under 2012 genom sammanslagning av Jukkasjärvi 12:26 (ca
0,9 ha) och delar (ca 1,1 ha) av Jukkasjärvi 59:1. Fastigheten ägs av Icehotel
Creative Experiance AB.
Planområde Icehotel Öst omfattar hela kvarvarande del av fastighet Jukkasjärvi
59:1 (ca 3,2 ha) samt en del (ca 1,1 ha) av Jukkasjärvi 4:38. Fastigheten Jukkasjärvi 59:1 ägs av Icehotel AB. Fastighet Jukkasjärvi 4:38 ägs av Kiruna kommun
delen där ishotellets verksamhet är belägen upplåts med tomträtt till Icehotel AB.
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2.

Omgivningsbeskrivning
Området för de nya detaljplanerna Icehotel Väst och Icehotel Öst begränsas i väster av en bostadsfastighet (Jukkasjärvi 12:25), i norr av väg 875, värdshuset och
ett par villatomter och i öster av en mindre väg ned till en hamnanläggning och
sjöflyg. I söder ansluter planområdena till Torne älv. Gränsen mellan de båda detaljplanerna går strax öster om befintlig is-/snöhall.

2.1

Landskapsbild

Jukkasjärvi ligger på en udde och karaktäriseras av låglandet längs Torneälvens
dalgång. Hela området ligger ovanför odlingsgränsen och domineras av barrskog
med låg bonitet. Även fjällbjörk och högbevuxet ris förekommer.
Nuvarande bebyggelse och markanvändning inom planområdena har anpassats till
terräng och landskapsbild, bland annat genom val av material, kulör och formspråk på byggnader. Viss vegetation har sparats. Inom planområdena finns träd
och markvegetation som har ett stort värde ut miljö- och trivselsynpunkt, se Figur
3. Kontakten med Torne älv är viktig med sin stora öppenhet och siktstråk skär
genom planområdena i nord-sydlig riktning, se Figur 20 samt Figur 4-Figur 7.
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Figur 4. Siktstråk mellan Marknadsvägen och Torne älv väster om befintlig is/snöhall inom planområde Väst. (Foto Ramböll 2012-06-21).
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Figur 5. Siktstråk mellan Marknadsvägen och Torne älv öster om receptionsbyggnaden i planområde Öst. Rakt fram i bild, vid älvstranden, ses under vinterid ishotellet. (Foto Ramböll 2012-06-21).
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Figur 6. Siktstråk mellan marknadsvägen och Torne älv, från parkeringen vid
Marknadsvägen inom planområde Öst. (Foto Ramböll 2012-06-21).
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Figur 7. Siktstråk mellan Marknadsvägen och Torne älv, planområde Öst. (Foto
Ramböll 2012-06-21).

2.2

Naturmiljö

Planområdena utgörs av mark som sluttar svagt ned mot Torneälven. Området
närmast älven har en typisk strandkaraktär med grus samt vegetation som
präglas av buskar, ris och örter. Övrig mark ger ett intryck av ängar med enstaka
träd och några grupper av träd med karaktär av skog. Inom planområdena har
inte noterats någon sällsynt- eller hotad biotop. Där finns inte heller några registrerade områden med artrika vägkanter, nyckelbiotoper, naturvärden i skogar
eller våtmarker. För strandskydd och Natura 2000, se avsnitt 2.3 Skyddad natur.
För riksintressen, se avsnitt 2.4.
Det finns ingen anledning att tro att marken inom planområdena är förorenad.
Den snösmältning som äger rum i april-maj varje år då ishotellet avvecklas har
tidigare inte bedömts ge upphov till någon betydande miljöpåverkan. Tidigare utredningar har visat att marken inom planområdet är radonhaltig.
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2.2.1

Grund- och ytvatten
Båda planområdena lutar ned mot Torne älv med en naturlig avrinning. Grundvatten bedöms ligga cirka 1-2 meter under markens yta med undantag för området
närmast älven.
Vattenflödet i Torneälven varierar kraftigt under olika årstider. Älven är oreglerad
och någon utjämning av flödena sker därmed inte. I maj–juni när vårfloden är
som störst ökar flödet mångfalt jämfört med medelflödet. Efter vårfloden sjunker
vattennivån mot hösten. I oktober–november kan höstregnen ofta höja vattennivån något. Lägst är vattennivån i april strax innan fjällfloden börjar.
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Utredningar, kontakter med markägare och boenden i Jukkasjärvi samt material
från SMHI ligger till grund för följande bedömning av vattennivåer i Jukkasjärvi
(juli 2004):
Tabell 1. Vattennivåer i Jukkasjärvi (beräknat från inmätningar i juli 2004)
Vattennivå i meter över havet (m.ö.h.).
Högsta Högvatten (HHW) (100-årsföldet)
324,2
Medelhögvatten (MHW)
Medelvatten (MW)
Medel lågvatten (MLW)

323,0
321,6
321,2

Vid högvatten kan vattennivån i Torneälven nå upp till +323,0 (vattenområde enligt Miljöbalken). Tillsammans med Länsstyrelsen har kommunen kommit överens
om att mark som ligger lägre än +323,0 skall, enligt Miljöbalkens definition, betraktas som vattenområde. Högsta tänkbara högvatten är satt till +324,2 meter
över havet.
Under 2007/08 var höjden på första isläggningen +321,96, i februari hade isen
sjunkit till +321,39. Istjockleken var ca 70 cm.
För miljökvalitetsnormer, se avsnitt 2.5.

2.3

Skyddad natur

2.3.1

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag
och omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Planområdena berör strandskyddat område och ett Natura 2000-område. För riksintressen se avsnitt 2.4.
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I samband med att tidigare detaljplaner för de båda planområdena antagits har
strandskyddet längs Torneälven upphävts. Idag är strandskyddet inom fast mark
upphävt inom planområdena. I östra planområdet har strandskyddet i huvudsak
även upphävts inom vattenområdet. Kartan i Figur 8 visar gällande strandskydd.
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Figur 8. Karta över strandskyddet, punkt-prickad linje, i anslutning till planområdena.

2.3.2

Särskilt skyddade områden
I planområdenas omgivningar finns ett särskilt skyddat område, Natura 2000området ”Torne och Kalix älvsystem”. Älvsystemet utgörs av två stora outbyggda
älvar, förbundna via bifurkationen Tärendöälven, och är Västeuropas enda riktigt
stora oreglerade vattensystem, ett mycket värdefullt exempel på ett stort naturligt
vattensystem.
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Natura 2000-området består av Torne, Tärendö och Kalix älvars vattensystem
med huvudfåror, sjöar och biflöden, ett område på 175 377 ha. Området är utvalt
att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns arter och naturtyper som finns
med i Art- och habitatdirektivet. Jukkasjärvi är inte förtecknad bland de biflöden
eller vattendragsträckor inom Natura 2000-området som hyser särskilda bevarandevärden.

2.4

Riksintressen

2.4.1

Riksintressen enligt 3 kap. Miljöbalken
På Torneälvens is, söder om planområdena, har både Talma och Gabna samebyar
flyttled, se Figur 9. Flyttleden är av riksintresse för rennäringen enligt Miljöbalken
3 kap. 5 §.

Inom och angränsade till de båda planområdena finns riksintressen både enligt 3
kap. och 4 kap. Miljöbalken.
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Planområde

Figur 9. Streckat område visar riksintresse för rennäringen (MB 3:5). (Från Länsstyrelsernas Länskartor).
Området längs Torneälven utgör riksintresse för friluftsliv (”Torne-Muonio älvar”)
enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §, se Figur 10.

Planområde

o:\mark\2012\61871251880\2_allm\rapporter\mkb8.doc

Figur 10. Streckat område visar riksintresse för friluftsliv och naturvård (MB 3:6).
(Från Länsstyrelsernas Länskartor).
Samma område utgör även riksintresse för naturvård (”Torneälven”) enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §. I beskrivningen till riksintresset hävdas berg, fauna, flora, lösa
avlagringar, urskog och vattendrag som grund för utpekandet.
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2.4.2

Riksintresse enligt 4 kap. Miljöbalken
Torneälvens vattenområde är utpekat till Natura 2000 enligt habitatdirektivet och
utgör riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap. 8 §, se Figur 11. Se avsitt 2.3.2 Särskilt skyddade områden.

Planområde

Figur 11. Streckat område visar riksintresse för Natura 2000, habitatdirektivet,
(MB 4:8). (Från Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur).
Torneälven är även en nationalälv och ett riksintresse enligt MB 4 kap. 6 §. Älven,
med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden, är skyddad mot vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål.

2.5

Miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm (MKN) ska säkerställa en viss kvalitet på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt. Inom planområdena och dess omgivningar finns miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Jukkasjärvi (SE753115-171080).
Enligt normerna har Jukkasjärvi ”hög ekologisk status” och kvalitetskravet ”hög
ekologisk status 2015”. Vidare har Jukkasjärvi ”god kemisk ytvattenstatus (exkl.
kvicksilver)” och kvalitetskravet ”god kemisk ytvattenstatus 2015”. När det gäller
”Kemisk status inklusive kvicksilver” uppnår Jukkasjärvi inte god status. Gränsvärdet för kvicksilver i biota är 20 mikrogram per kilo ( g/kg), vilket i dagsläget
överskrids i samtliga ytvattenförekomster i Sverige.
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2.6

Bebyggelse

Jukkasjärvi är till sitt ursprung en marknadsplats från 1600-talet. Här bor ca 600
personer och här finns förskola och skola för barn upp till 12 år, bibliotek, livsmedelsbutik med postservice, Folkets hus, stugby, hembygdsgård, kyrka och resterna av en gammal marknadsplats. Byns egentliga centrum finns mellan Ishotellet
och kyrkan. Bostadsbebyggelse finns på båda sidor om väg 875 men merparten
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finns på norra sidan. Jukkasjärvi är turistort för kultur-, vildmarks- och äventyrsturism.
Bebyggelsen inom planområdena karaktäriseras av gedigna byggnader i trä med
naturnära material och kulörer. All bebyggelse är i ett plan. För exempel på bebyggelsen inom planområdena, se Figur 2. I södra delen av planområdet Öst
byggs under vintern ett hotell av snö och is samt ett mindre kapell.

2.7

Kulturvärden

Mellan Puimoinen och Jukkasjärvi finns en ängs- och betesmark som ingår i Länsstyrelsens inventering av bevarandevärda odlingslandskap, se Figur 12.

Figur 12. Kulturmiljövärden kring Jukkasjärvi. (Från Förstudie Väg 875
Gång- och cykelväg
LaxforsenJukkasjärvi.
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2.8

Rennäring

Planområdena är belägna inom Talma sameby. Jukkasjärvi är huvudort för Talma
sameby och området på norra sidan Torneälven är förvinter- och vinterland för
samebyn. Området söder om Torneälven är vårvinter- och vinterland för Gabna
sameby. Gabna sameby har ett uppsamlingsområde i området kring Laxforsen, se
Figur 13. Norr om Puimoinen har Talma sameby ett trivselland, se Figur 14. På
Torneälvens is söder om planområdet har både Talma och Gabna flyttled vintertid.
Flyttleden är av riksintresse för rennäringen, se avsnitt 2.4.1 Riksintressen enligt
3 kap. Miljöbalken.
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Planområde

Figur 13. Strategiska områden för Gabna sameby

Planområde

Figur 14. Strategiska områden för
Talma sameby.

Figur 15. Renens viktiga områden,
Talma sameby.
Grön heldragen linje visar ”ej röjd led”. Rödmarkerat område visar ”svår passage”.
Prickat område visar ”uppsamlingsområde”. Grönrutigt område visar ”trivselland”.
(Från Sametingets planeringsunderlag).

3.

Planförslagen

o:\mark\2012\61871251880\2_allm\rapporter\mkb8.doc

Icehotel AB förvärvade 2011 fastigheten Jukkasjärvi 12:26, belägen inom planområde Väst. Avsikten med förvärvet är att möjliggöra en utbyggnad av is/snöhallen, den byggnad där lagring och förädling av snö och is sker, se Figur 17.
Samtidigt vill Icehotel demontera en stor plåthall, Art Center, belägen invid
Torneälven inom planområde Öst, se Figur 19. Istället för plåthallen ska en ny
byggnad uppföras med annan karaktär och innehåll. Med hjälp av denna nya
byggnad ska fler sommaraktiviteter kunna utvecklas inom det område där ishotellet och kapellet finns under vintern.

3.1

Detaljplanernas syfte och mål

Syftet med de nya detaljplanerna för Icehotel är att möjliggöra en utveckling av
turismen inom området.
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Detaljplan Väst innehåller byggrätt för utökning av befintliga produktionslokaler
och detaljplan Öst gör det möjligt att uppföra en publik byggnad för utställningar,
restaurang, övernattning och konferenser. Detaljplan Öst föreslår även bygglovsbefrielse (ca 7 500 m2) för ishotellet.
Planprojekten har två tydliga mål. Det ena är att kunna bygga ut och koncentrera
is- och snöhanteringen till en byggnad. Det andra är att skapa möjligheter för en
utökad och attraktiv turistisk sommarverksamhet. Med demonteringen av Art Center samtidigt som byggrätten bibehålls, ges möjlighet att uppföra en ny mångfunktionell byggnad som kan innehålla konferenslokaler, servering, utställning och
övernattning.

3.2

Bebyggelse

Ny detaljplan Icehotel Väst rymmer en total byggrätt (byggnadsarea, BYA) på ca
5 500 m2, jämfört med gällande detaljplan som rymmer en total byggrätt på ca
3 200 m2. Merparten av den utökade byggrätten utgörs av tillbyggnaden av is/snöhallen. Markanvändningen inom planområdet ändras från bostad till turism
och hantverk i form av bearbetning och lagring av snö och is. Ny detaljplan Icehotel Öst rymmer en total byggrätt på 9 800 m2.
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I detaljplan Väst föreslås, inom område betecknat H1J1, en ny byggrätt för en ytterligare is-/snöhall väster om befintlig hall, se Figur 16. Figur 17 och Figur 18
visar befintlig is-/snöhall. Största delen av planens utökade byggrätt utgörs av
denna tillbyggnad. Byggrätten för de båda is-/snöhallarna uppgår till 4 700 m 2 och
högsta tillåtna totalhöjd är 7,5 m. Planen innehåller bindande bestämmelser om
val av material och annan exteriör utformning. Nya byggnaders tak och fasader
ska hålla en dämpad jordnära färgskala anslutande till befintlig anläggnings särdrag. Fasader ska delas upp med goda proportioner, enskild byggnad får inte ha
en större sammanhängande golvarea än 2 500 m2.
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Figur 16. Skiss över planförslaget, Icehotel Väst.
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Figur 17. Befintlig is-/snöhall sedd från sydvästra delen av planområde Väst.
Byggnaden utökas åt vänster i bild. (Foto Ramböll 2012-06-21).
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Figur 18. Befintlig is-/snöhall sedd från sydvästra delen av planområde Väst.
Byggnaden utökas åt vänster i bild, över infartsvägen. (Foto Ramböll 2012-0621).
Närmare Torne älv ges möjlighet att bygga lägre byggnader för exempelvis ateljéer för is-/snökonstnärer eller för marknadsföring av produkter. Enligt planbestämmelserna ska nya byggnader utformas med fasader i trä eller annat organiskt
material. Tak och fasader ska hålla en dämpad jordnära färgskala anslutande till
befintliga byggnaders särdrag. Byggrätten för dessa byggnader uppgår till 800 m2
och högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 m.
Detaljplan Icehotel Öst innehåller i huvudsak samma möjligheter som tidigare detaljplan till ny bebyggelse och förändringar. Ny byggrätt föreslås, inom område
betecknat H1K1, för en helt ny byggnad som ska inrymma lokaler för möten och
konferenser samt lokaler med isinredning och kyla. Byggnadsarean för den nya
byggnaden är 1 700 m2 och högsta tillåtna totalhöjd är 7,5 m.
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Den nya byggnaden ersätter en större plåthall, Art Center (ca 1 560 m2), som
kommer att demonteras, se Figur 19. Den nya byggnaden ska fungera som en ny
attraktion under sommarhalvåret, ha arkitektoniska mervärden och kompletteras
med en väl utformad rumsbildning mot Torne älv och området som under vinterhalvåret är utnyttjat för ishotellet. Enligt planbestämmelserna ska ny byggnads
tak och fasad hålla en dämpad jordnära färgskala anslutande till befintliga anläggningars särdrag. Den nya byggnaden får inte ges en utformning som minskar sikten genom området, från Marknadsvägen till Torneälven, eller ges en större höjd.
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Figur 19. Art Center i befintligt utförande. Denna byggnad ersätts i sin helhet.
(Foto Ramböll 2012-05-08).
Möjlighet finnas att inom planområdet även uppföra byggnad för personalbostäder.

3.3

Vattenområde

Vatten inom planområdena Väst och Öst omfattar totalt ca 1,9 ha (0,2 + 1,7 ha)
vid en nivå i Torne älv på +322,34 m.ö.h. (augusti 2007). Vid samma tidpunkt
utgör 0,4 ha av den fasta marken vattenområde enligt definitionen i Miljöbalken.
Vattenområdet närmast fast mark, benämnt W1 på plankartorna, är undantaget
från strandskydd. Här finns möjlighet för fastighetsägaren att anlägga bryggor. I
övrigt lämnas området oberört.
Torneälven utanför W1 redovisas som öppet vatten, W0 på plankartorna. Här gäller
strandskydd enligt Miljöbalken.
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3.4

Friytor

Inom planområdena finns träd och markvegetation som har ett stort värde ur
miljö- och trivselsynpunkt. Inom vissa områden, benämnda ”träd” på plankartorna, föreslås att befintliga träd sparas. Vegetationen får dock inte hindra sikten ned mot Torne älv genom att utvecklas till en tät skog. Utblickar mot Torneälven från Marknadsvägen visas i Figur 20.
Inom detaljplan Väst, mellan is-/snöhallen och angränsande bostadsfastighet i
väster, anläggs promenadvägar och staket i fastighetsgränsen, se Figur 20. Syftet
med staketet är att förhindra passager från planområdet in över grannfastigheten
och staketet uppförs därför längs hela gränsen från Marknadsvägen till Torne älv.
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För att göra de båda planområdena mer tillgängliga för allmänheten anläggs en
promenad på enskild kvartersmark inom områdena, se Figur 20.

Figur 20. Skiss över planområdena som visar planerade promenadvägar (röd
prickat), staket (streckad linje längst till vänster) och utblickar (genomgående pilar) mot Torne älv.

3.5

Tillgänglighet

I de båda detaljplanerna finns totalt tre anslutningar mellan Icehotel och väg 875,
Marknadsvägen. Planbestämmelserna medger inte anläggandet av nya utfarter
mot väg 875. Möjlig ny anslutning är via tillfartsvägen till småbåtshamnen öster
om planområdena. Vägen är en gemensamhetsanläggning med bysamfälligheten
som huvudman.
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En möjlighet som kommer att utvecklas är att nå ishotellet med hundspann, skidor eller snöskoter från söder, över Torneälven. Ur upplevelsesynpunkt har denna
möjlighet stora värden.
All parkering ska kunna förläggas till egen tomtmark. Flertalet av hotellets gäster
kommer med flyg, buss eller tåg och är därmed inte i behov av parkering. Förändringarna som föreslås i de båda detaljplanerna ger inte heller något större behov
av nya parkeringsplatser. På gården inom planområde Väst kan ca 10 parkeringsplatser anläggas och på ytan väster om is-/snöhallarna kan ca 90 platser anläggas. Utrymme för turistbussar som hämtar och lämnar av turister finns framför
receptionsbyggnaden. Inom planområde Öst finns utrymme för ca 100 fasta parkeringsplatser.
Varuleveranser kommer att ske inom den egna fastigheten. Utrymme bör finnas
för 16-meters lastbilar.
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3.6

Teknisk försörjning

Jukkasjärvi Belysningsbolag är innehavare av el-nätet i området. Befintliga VAanläggningar inom planområdena är anslutna till det kommunala VA-nätet. De nya
byggnaderna kommer att anslutas till befintliga ledningar inom området.
Dagvatten i form av takavvattning ska återföras till naturen. Dagvatten från parkeringar och andra ytor med risk för föroreningar ska, efter filtrering, ledas till de
kommunala dagvattenledningarna för att inte belasta områdets stränder och
Torne älv.
Inom verksamheten finns möjlighet att minska energiförbrukningen och även att
använda förnybar energi. Spillvärme från isfabriken kan användas till uppvärmning och förnyelsebar energi kan tas upp genom solfångare på tak eller genom att
leda vatten från Torne älv till värmepumpar. Fastighetsägaren utreder möjligheten
att utnyttja pellets eller liknande fastbränsle i ett lokalt vattenburet värmenät.

4.

Konsekvenser och åtgärder
Alla som bedriver verksamhet, avser att bedriva verksamhet eller vidtar en åtgärd
är skyldiga att visa att de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken följs. Vidare ska
mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som området är
mest lämpat med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde.
Miljökvalitetsnormer får inte överskridas.
I detta kapitel redovisas den påverkan som planförslagen Icehotel Väst och Icehotel Öst bedöms medföra på omgivningen samt den påverkan som omgivningen
bedöms medföra på planförslagen.

4.1

Allmänna hänsynsregler

Nedan följer en redovisning av hänsynsreglerna och på vilket sätt dessa iakttas i
planförslagen för Icehotel.
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Kunskapskravet – MB 2 kap. 2 §
Icehotel AB har, genom egen personal, planhandläggare vid Kiruna Kommun och
anlitade konsulter, tillräcklig kunskap och kompetens med hänsyn till planförslagets art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet som kan uppstå som följd av att planförslagen realiseras. Under
planprocessen införskaffas även kunskap under den samrådsprocess som genomförs.
Försiktighetsmått – MB 2 kap. 3 §
Genom de åtgärder som redovisas i planhandlingarna och tillhörande MKB vidtas
erforderliga skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått i övrigt som be19 av 25
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hövs för att förebygga, hindra eller motverka att planen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Produktval – MB 2 kap. 4 §
Detaljplanerna ställer produktkrav genom att nya byggnader bland annat ska ha
tak och fasader med dämpad jordnära färgskala samt i vissa fall utformas med
fasader i organiskt material. Detta för att nya byggnader ska smälta in i den befintliga anläggningen och omgivande miljö.
Resurshushållning – MB 2 kap. 5 §
Området för de nya detaljplanerna ligger inom tätorten Jukkasjärvi. Exploateringen som följer av ett förverkligande av planerna innebär inget större intrång på
orörd mark.
De nya byggnaderna inom detaljplanerna kräver energi till uppvärmning/kyla.
Inom verksamheten finns möjlighet att minska energiförbrukningen och även att
använda förnybar energi. Spillvärme från isfabriken kan användas till uppvärmning och förnyelsebar energi kan nyttjas genom solfångare på tak eller genom att
leda vatten från Torne älv till värmepumpar.
Val av plats – MB 2 kap. 6 §
Ytterligare byggrätter och åtgärder som följer av detaljplanerna ligger i anslutning
till befintlig bebyggelse. Placering av nya byggnader och anläggningar görs med
hänsyn till bevarandet av befintliga träd och markvegetation samt utblickar mot
Torne älv.

4.2

Hushållning med mark och vatten

4.3

Landskapsbild

Planområdet ligger inom Jukkasjärvi tätort och föreslagen markanvändning och
exploatering bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser
om hushållning och hänsyn. Exploateringen innebär inget större intrång på orörd
mark och de intressen som enligt Miljöbalken ska skyddas äventyras inte. Påverkan på riksintressen redovisas i kommande avsnitt.

Inom områdena närmast Marknadsvägen, samt ett område i mitten av detaljplan
Öst, föreslås att befintliga träd sparas. Vegetationen ska dock inte hindra sikten
ned mot älven genom att utvecklas till tät skog. Kontakten med Torne älv är viktig
med sin stora öppenhet. I planen förslås därför att tydliga siktstråk hålls öppna
mellan Marknadsvägen och Torne älv, se Figur 20 samt Figur 4-Figur 7.
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Siktstråket mellan Marknadsvägen och Torne älv väster om befintlig is-/snöhall
inom planområde Väst kommer att försvinna då ny hall uppförs, se Figur 21. Ett
nytt siktstråk kommer att skapas väster om den nya hallen.
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Figur 21. Siktstråk mellan Marknadsvägen och Torne älv väster om befintlig is/snöhall inom planområde Väst. Detta siktstråk kommer att försvinna då ny is/snöhall uppförs. Ett nytt siktstråk kommer att skapas väster om den nya hallen.
(Foto Ramböll 2012-06-21).
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Byggrätten för is-/snöhallen uppgår till 4 700 m2. Planen innehåller bindande bestämmelser om val av material och annan exteriör utformning. Nya byggnaders
tak och fasader ska hålla en dämpad jordnära färgskala anslutande till befintlig
anläggnings särdrag. Fasaden ska delas upp med goda proportioner, enskild
byggnad får inte ha en större golvarea än 2 500 m2, och bekläs med material så
att den inte dominerar och förvånar i landskapet. Högsta tillåtna totalhöjd är 7,5
m och byggnaderna kommer att skymmas från Marknadsvägen av ett skogsparti,
se Figur 22.
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Figur 22. Befintlig is-/snöhall till vänster i bild. Utbyggnad kommer att ske åt höger och skymmas av skogspartiet mellan byggnaden och Marknadsvägen. (Foto
Ramböll 2012-06-21).
Närmare Torne älv ges möjlighet att bygga lägre byggnader för exempelvis ateljéer för is-/snökonstnärer eller för marknadsföring av produkter. Enligt planbestämmelserna ska nya byggnader utformas med fasader i trä eller annat organiskt
material. Tak och fasader ska hålla en dämpad jordnära färgskala anslutande till
befintliga byggnaders särdrag. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 m.
Den nya publika byggnaden, som ersätter plåthallen, får inte ges en utformning
som minskar sikten genom området, från Marknadsvägen till Torne älv, eller ges
en större höjd. Största tillåtna byggnadsarea är 1 700 m2, vilket kan jämföras
med befintlig byggnad på ca 1 560 m2. Byggnaden ska utformas med fasad i organiskt material. Tak och fasader på de båda byggnaderna ska hålla dämpade
jordnära kulörer som ansluter till befintlig anläggning. Hänsyn ska tas till att inte
skymma ovanliggande bostadsbebyggelse mer än nödvändigt. Högsta tillåtna totalhöjd är 7,5 meter. Byggnaden kommer inte att ses från marknadsvägen.
Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden som liten. Från Marknadsvägen kommer några större förändringar inte att uppstå. Från Torne älv kommer ny
bebyggelse synas eftersom området är öppet mot älven.

o:\mark\2012\61871251880\2_allm\rapporter\mkb8.doc

4.4

Naturmiljö

Planförslagen innebär inte ianspråktagande av oexploaterad mark. Området är i
dagsläget till största delen bebyggt. Inom vissa områden, benämnda ”träd” på
plankartorna, föreslås att befintliga träd sparas. En bestämmelse införs i planen
om marklovpliktiga träd, vilka definieras som 15 cm diameter en (1) meter ovan
mark.
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Detaljplanerna för Icehotel möjliggör en utveckling av turistverksamheten vid
ishotellet, vilket leder till större aktivitet i planområdenas omgivningar. Ökad skoter- och hundspannaktiviteter leder till större belastning på naturmiljön i området.
För att minska påverkan bör skoter- och hundspanntrafik hänvisas till fasta leder i
terrängen. Uppställning för skotrar och andra fordon bör ske på hårdgjorda ytor
på betryggande avstånd från Torne älv. Detta för att eventuellt läckage av förorenande ämnen inte ska spridas i mark och vatten. Dagvatten från parkeringar och
andra ytor med risk för föroreningar ska, efter filtrering (sandfilter), ledas till de
kommunala dagvattenledningarna för att inte belasta områdets stränder och
Torne älv.
Den snösmältning som äger rum i april-maj varje år då ishotellet avvecklas har
tidigare inte bedömts ge upphov till någon betydande miljöpåverkan och bedöms
inte heller i fortsättningen ge upphov till betydande påverkan.
I detaljplanerna föreslås inga förändringar av gällande strandskydd. Skäl för detta
är att strandskyddet redan är upphävt och marken/vattnet är redan ianspråktaget
för enskilda ändamål. För att göra området tillgängligt för allmänheten kommer en
promenadväg att anläggas inom planområdena på enskild kvartersmark, se Figur
20.

4.5

Ytvatten

Vattenområdet närmast fast mark, benämnt W1 på plankartorna, är undantaget
från strandskydd. Här finns möjlighet för fastighetsägaren att anlägga bryggor. I
övrigt lämnas området oberört. För arbete i vatten krävs anmälan/tillstånd för
vattenverksamhet. Strandskydd enligt Miljöbalken gäller i Torneälven inom område benämnt W0 på plankarta.
Åtgärdena enligt bestämmelserna i detaljplanerna leder inte till att miljökvalitetsnormerna för Jukkasjärvi överskrids eller att det blir svårare att bibehålla klassningen hög ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver).
Det smältvatten som ishotellet varje år ger upphov till har tidigare inte bedömts
ge upphov till någon betydande miljöpåverkan. Smältvattnet som återförs älven
bedöms inte heller i fortsättningen ge upphov till någon betydande påverkan.
Uppställningsplatser för fordon bör förläggas till hårdgjorda ytor på avstånd från
Torne älv. Beredskap ska finnas för att snabbt kunna sanera eventuellt spill och
läckage. Dagvatten från parkeringar och andra ytor med risk för föroreningar ska,
efter filtrering (sandfilter), ledas till de kommunala dagvattenledningarna för att
inte belasta områdets stränder och Torne älv.
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Påverkan på riksintressena för naturvård samt på Natura 2000-området bedöms, i
och med ovanstående, som litet.

23 av 25

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för Jukkasjärvi Icehotel
Unr 61871251880

4.6

Bebyggelse

Bestämmelserna i detaljplanerna möjliggör en utveckling av turismen i området,
vilket innebär en större aktivitet i och omkring planområdena. Ökad verksamhet
ger även en ökning av transporter till och från hotellet.
Användandet av snökanoner för snötillverkning har tidigare utretts och bullernivåer har beräknats och bedömts som rimliga. I is-/snöhallen kommer is och snö
att förvaras och bearbetas, vilket innebär ett behov av kylmaskiner som drivs av
kompressorer. Inom området finns under vintern snöskotrar och hundspann. De
utgör en viktig del av den turistverksamheten.
Vid om- och tillbyggnationerna kommer bulleralstrande verksamheter, så som
hund- och skoteraktiviteter och snö- och ismaskiner, att lokaliseras och utformas
så att minsta möjliga påverkan på omkringliggande bebyggelse uppstår. Uppställning och service av skotrar bör ske på ett ordnat sätt och trafiken följa beslut i de
lokala trafikföreskrifterna. Angöring med hundspann bör placeras centralt i området så att störningar för omgivningen minskar. Någon ökning av bullernivåerna
från verksamheten inom planområdena bedöms inte uppstå.
Planområdena för Icehotel är belägna inom riksintresseområde för friluftslivet,
”Torne-Muonio älvar”. Planförslagen leder inte till någon försämrad tillgänglighet
till riksintresset och någon betydande påverkan på riksintresset bedöms inte uppstå.
Ett av mål med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler verksamheter
under sommaren och därmed fler besökare till Jukkasjärvi. Tätortens status som
en välkänd och vacker by ökar därmed. Besöksmålet för internationell turism får
ännu större attraktivitet och antalet arbetsplatser och den lokala handeln ökar.
Möjlighet kan finnas att inom planområdet uppföra byggnad för personalbostäder.
Även i övriga gällande detaljplaner i Jukkasjärvi finns byggrätter som kan komma
att tas i anspråk varför det är viktigt att se över kapacitet och utbyggnadsbehov
av befintligt reningsverk och vattenverk.
För att göra området tillgängligt för allmänheten kommer en promenadväg att anläggas inom planområdena på enskild kvartersmark.
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Förutsättningarna för grundläggning inom planområdena har utretts i samband
med tidigare projekt och resultaten visar goda grundläggningsförhållanden. Tidigare utredningar har visat att marken inom planområdet är radonhaltig varför
byggnader där människor vistas stadigvarande måste utföras radonskyddat.
Byggnaders nivå på färdigt golv bör vara ca 50 cm högre än 324,2 som har bestämts vara högsta tänkbara högvatten.
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4.7

4.8

Kulturvärden

Ängs- och betesmarken mellan Puimoinen och Jukkasjärvi ingår till hälften i planområde Icehotel Väst. Ängs- och betesmarken är belägen väster om område H1J1
och kommer att tas i anspråk för det planerade staketet mot grannfastigheten
samt parkeringar och promenadstråket.

Rennäring

I dagsläget innebär turistverksamheten vid ishotellet inte några problem för rennäringen och dess flytt på Torne älv. Detaljplanerna ger möjlighet för utveckling
och utökning av turistverksamheten vid Icehotel, vilket leder till större aktivitet i
och omkring planområdet, bland annat på Torneälvens is. Skoter och hundspann
är exempel på aktiviteter som förekommer på Torneälven.
För att minimera påverkan på rennäringen är det viktigt att skoter- och
hundspanntrafiken följer fastställda leder i terrängen. Kontinuerlig kontakt med
samebyarna bör ske för att undvika konflikt mellan de båda markanvändningarna,
främst i samband med flytt på Torneälvens is.
Någon betydande påverkan på riksintresset för rennäringen bedöms inte uppstå.
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4.9

Plangenomförandet

Fastighetsägaren har för avsikt att så snart en detaljplan vunnit laga kraft påbörja
arbetena. Planens genomförande med utbyggnad av is-/snöhallen, demontering
av befintlig plåthall, fortsatt utbyggnad av enplans övernattningsstugor och den
nya publika byggnaden innebär inga störningar eller risker för hälsa och säkerhet.

25 av 25

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för Jukkasjärvi Icehotel
Unr 61871251880

