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HANDLINGAR 
 

Handlingar som hör till granskningsskedet: 

• Planbeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser och illustration 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

 

Följande handlingar antas: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning 

• Granskningsutlåtande 

 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

Planområdet berör ett mindre industriområde i sydvästra delen av Jokkmokks tätort. Detaljplanens 

syfte är att utöka kvarteret Tranan österut och söderut för att möjliggöra expansion av befintlig 

verksamhet. I gällande detaljplan åtskiljs kvarteret Tranan och kvarteret Skatan av en parkremsa. 

Denna tas bort och införlivas i den nya markanvändningen Z – verksamheter. Det gör även det 

parkområde som i gällande plan inhyser elledningsstråket. 

 

 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
 

Enligt miljöbalkens tredje kapitel ska mark- och vattenområden användas för de ändamål de är mest 

lämpade. Miljöbalkens fjärde kapitel innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse för 

t.ex. natur- och kulturvärden, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Det femte kapitlet innehåller föreskrifter 

om miljökvalitetsnormer för luft och vatten. Planområdet berörs inte av några riksintressen. 

Projektets omfattning och den markanvändning som föreslås i detaljplanen är inte av sådan art att 

överskridande av miljökvalitetsnormerna kan befaras.  

 

Byggprojektet motverkar inte kommunens miljökvalitetsmål eller de nationella miljökvalitetsmålen. 

Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kap. 
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PLANDATA 

Lägesbeskrivning 

Det aktuella planområdet ligger sydväst om Jokkmokks centrum (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Översiktskarta över planområdet. 

Areal  

Planområdet omfattar ca 2,9 hektar. 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Kyrkostaden 1:694 och Kyrkostaden 1:2 ägs av Jokkmokks kommun. Övriga fastigheter 

i kvarteret är i privat ägo. 

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

För Jokkmokks kommun gäller en kommuntäckande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige i 

juni 2011. Översiktsplanen redovisar att pågående verksamhet ska fortsätta. 

Detaljplaner  

Planområdet är detaljplanelagt (se figur 2). Gällande detaljplan rubricerad ”Förslag till ändring och 

utvidgning av stadsplan för KVARNBÄCKSOMRÅDET (Stenstorp 1:6 mm)” fastställdes av 

länsstyrelsen den 10 februari 1978.  Det aktuella markområdet redovisas som småindustriområde 

uppdelat på två kvarter, avskilt av parkmark. Syftet med detaljplanen är att ta bort denna parkremsa 

mellan industrikvarteren. 
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Figur 2. Gällande detaljplan. 

Behovsbedömning 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om 

dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att veta om det finns risk för att detaljplanens 

genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. 

 

En behovsbedömning har genomförts av Jokkmokks kommun. Samhällsbyggaravdelningen bedömer 

att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11 §. 

Någon miljöbedömning enligt MB 6 kap. 11–18 §§ behöver därför inte göras. 

 
Länsstyrelsens yttrande 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har 2016-04-06 yttrat sig angående behovsbedömningen. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning avseende betydande miljöpåverkan och anser således att 

planförslaget inte torde medföra sådan miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning 

behöver upprättas.  

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur, mark och vegetation 

Området sluttar åt söder. Figur 3 visar en flygbild över planområdet och dess närområde. Fastigheten 

Kyrkostaden 1:505 är utfylld och marken är utplanad. En slänt tar upp höjdskillnaden mot 

angränsande fastighet Kyrkostaden 1:694 i söder (se figur 4). Slänten ligger nära befintlig byggnad. 

För att få till stånd en bättre markanvändning bör slänten tas bort och ersättas med en stödmur. 

Stödmuren bör placeras 4,5 meter från byggnadens norra fasad. En plan körbar yta kan då anordnas 

mellan stödmur och befintlig byggnad. 
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Figur 3. Flygbild över planområdet.  

 
Figur 4. Bild som visar befintlig slänt mot den norra fasaden. 

Industriverksamhet 

Planen berör ett mindre industriområde sydväst om Jokkmokks centrum. Industriområdet omges av 

bostadsbebyggelse. Planområdet berör hela kvarteret Tranan och del av kvarteret Skatan. I kvarteret 

Tranan bedriver Jokkmokks Korv sin verksamhet. Företaget är framgångsrikt och behöver expandera. 

Bästa sättet att bygga ut industrilokalerna är åt öster. Gällande detaljplan medger inte detta eftersom 

marken närmast kvartersgränsen inte får bebyggas samt att parkremsan mellan kvarteret utgör hinder 

för expansion. Parkremsan mellan kvarteren används till gata. Detaljplanens syfte är att utvidga 

kvarteret Tranan åt öster.  
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Söder om kvarteret Tranan går tre kraftledningar. Markanvändningen i gällande detaljplan är här 

utlagd som parkmark. Del av marken används som parkering. Inom parkområdet finns också ett 

vedförråd.  

 

Detaljplanen medger att verksamhetsområdet får expandera mot söder. Parkområdet med 

kraftledningen införlivas i verksamhetskvarteret. Kraftledningen får ligga kvar som luftledning. 

Detaljplanens illustration redovisar parkeringsplatser som delvis ligger under kraftledningen. Även ny 

utfart får ske under kraftledningen. 

 

Parkeringsplatser får normalt sett inte anordnas under starkströmsledning. Normalt gäller ett 

skyddsavstånd på minst 10 meter. Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter säger dock inte 

uttryckligen att parkering ej får anordnas under kraftledningar. Nödvändiga förstärkningsåtgärder på 

kraftledningen utförs i samråd med ledningsägaren.    

Fornlämningar 

Inga fornlämningar finns i planområdet. 

Strandskydd 

Området omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik  

Gatan som anlagts mellan kvarteret Tranan och kvarteret Skatan är inte förenlig med gällande 

detaljplan. Gatan kommer att stängas för biltrafik när detaljplanen genomförs. En ny utfart tas upp i 

sydöstra delen av området. 

 

En snöskoterled passerar planområdet, längs med dagens luftledningar. Leden kommer fortsatt kunna 

passera aktuellt område, med ungefär samma dragning.  

Angöring och parkering  

En ny lastplats får anläggas i östra delen av området i anslutning till planerad tillbyggnad av 

charkuteriet. Lastkajer kan anläggas i anslutning till planerad tillbyggnad. Insatsvaror och färdiga 

charkuteriprodukter får separata in- och utgångar. 

 

En parkeringsplats får anläggas söder om industribyggnaderna. Parkeringen kan då betjäna kunder till 

både Sápmi Ren och Vilt och Jokkmokks Korv. Parkeringen tangerar elledningen men inga elstolpar 

behöver flyttas. Infart till parkeringen sker från väster. Detaljplanen redovisar utfartsförbud mot söder.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Vatten och avloppsledningsnäten ligger i omgivande gator med servisledningar till respektive 

byggnad. Detaljplanens genomförande påverkar inte ledningsnäten. 

 
Dagvatten  

Området sluttar mot söder. Varje fastighet måste ta hand om sitt eget dagvatten. Dagvattnet norr om 

Jokkmokks korvs industribyggnad leds idag bort genom en gammal ledning under byggnaden. Denna 

lösning behöver åtgärdas. 

 
Värme 

En fjärrvärmeledning är placerad längs med den östra plangränsen i det område där 

verksamhetsområdet utvidgas. En fjärrvärmeledning går även längs med södra sidan av befintlig 

bebyggelse. Den föreslagna tillbyggnaden påverkar befintliga fjärrvärmeledningar. För att kunna 

genomföra byggprojektet måste ledningarna flyttas österut, i passage mellan föreslagen tillbyggnad 

och fastighetsgräns, samt eventuellt söderut söder om tillbyggnaden. 
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El 

En större högspänningsledning är belägen i planområdets södra del. Ledningen är en större 

distributionsledning som matar hela Jokkmokk med elström. Den mindre ledningen närmast 

verksamheterna kommer att tas ned, eventuellt under 2017. Ledningen närmast vägen kommer också 

att raseras, eventuellt under 2018. En ny kabelkanalisation grävs ned i samma sträckning som dagens 

luftledningar närmast Hjortronstigen. I gällande detaljplan ligger ledningsstråket i parkmark. 

Detaljplanen föreslår att elledningarna införlivas i verksamhetskvarteret. Ledningsnätet får ligga kvar i 

sitt nuvarande läge. Ledningsnätet påverkas av ny utfart och ny lastzon. För att skapa en plan yta för 

lastzon och parkeringsplatser föreslås att marken fylls ut några meter. Höjdskillnaden kan tas upp med 

en stödmur och slänt.  

 

Säkerhetsavståndet mellan luftledning och fordon måste kunna upprätthållas. Eventuellt måste byte av 

elstolpar utföras för att klara säkerhetsavståndet.  

 

 
Figur 5. Vy från väster med befintliga kraftledningar till höger. 

 

 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 

Tidigare parkmark (allmän plats) ingår nu i kvartersmark. Fastigheten Kyrkostaden 1:694 kan 

ombildas och utbyggnad av verksamheten kan ske. El- och fjärrvärmenätet påverkas också när 

detaljplanen genomförs. 

 

 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år. 

 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmänna platser i Jokkmokks tätort. 
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Tidplan 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt följande preliminära tidplan: 

 

Samråd februari 2017 

Granskning  mars-april 2017 

Antagande KS april 2017 

 

Om inga överklagningar inkommer vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheterna Kyrkostaden 1:694, Kyrkostaden 1:505 och Kyrkostaden 1:2 påverkas av möjliga 

fastighetsbildningsåtgärder när detaljplanen genomförs. Fastighetsägarna i området kan med stöd av 

laga kraft vunnen detaljplan ansöka om fastighetsreglering då tidigare parkmark (allmän plats) nu 

ingår i kvartersmark. 

Ekonomiska frågor 

Jokkmokks kommun bekostar planarbetet och de fastighetsrättsliga åtgärder som berör fastigheten 

Kyrkostaden 1:694. Kommunen är ägare till berörd fastighet och bekostar då också tillbyggnaden och 

markarbetena som detaljplanen ger upphov till. Kommunen bekostar även flytt av fjärrvärmeledning. 

Tekniska frågor 

Geoteknisk undersökning bör utredas i samband med bygganmälan.  

Markavvattningen behöver utredas bättre. 

Påverkan på elledningsnätet bör utredas med beaktande av gällande säkerhetsföreskrifter.  

Fjärrvärmeledningen påverkas och ny sträckning behöver utredas. 

 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 

Arbetet med planhandlingarna har utförts av MAF Arkitektkontor AB på uppdrag av Jokkmokks 

kommun. Kommunens tjänstemän på Samhällsbyggaravdelningen och MAF Arkitektkontor AB har 

deltagit i planarbetet. 

 

MAF Arkitektkontor AB, Luleå 

Upprättad mars 2017  

     

 

 

 

Planförfattare:  Petra Widetun 

  Samhällsplanerare 


