
Planbeskrivning                             Diarienr:2018:322 
Samrådshandling                             Datum: 2018-05-28                                                             

 
Jokkmokks Kommun Postadress: 962 85 Jokkmokk 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen  Besöksadress: Västra Torggatan 11 
Webbplats: www.jokkmokk.se  Telefon: 0971 171 00 (Växel) 

 

Upphävande av byggnadsplan för Porsiedet 1:8 m fl, Jokkmokks 
kommun, Norrbottens län

 
 
Handlingar  
Till samrådet ingår följande handlingar: 
• Planbeskrivning 
• Plankarta 

 
Syfte och huvuddrag  
Syftet är att upphäva byggnadsplan för Porsiedet 1:8 m fl - Förslag till byggnadsplan för 
fritidsbebyggelse (25-P84/26) från 1984. Planen omfattar ett område med angiven markanvändning 
för bostadsbebyggelse/fritidshusbostäder, grönområde, vattenområde samt hamnändamål.  
 
Berörd byggnadsplan har inte genomförts enligt det utpekade syftet med planen. Fastighetsägarna 
vilka äger utpekad mark för ny fritidshusbebyggelse har heller inga intentioner att uppfylla syftet med 
detaljplanen och avser inte stycka av tomter för försäljning i enlighet med planen. Önskemålet från 
ägarna till fastigheterna Porsiedet 1:3 och Porsiedet 1:2 är att byggnadsplanen upphävs.   
 
Plandata  
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Berört planområde är beläget på södra sidan Luleå älven ca 4 km norr om Vuollerim. Planområdet har 
en areal omfattande ca 15 ha.  

 
Karta visar planområde inom lila streckat linje (Karta från Länsstyrelsens webbgis, planeringsunderlag 
Norrbotten). 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 Kap. Mb 
Planområdet berörs inte av något område för riksintresse.  
 
Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för vatten eller luft befaras. Upphävandet av planen 
befaras inte medföra konsekvenser som motverkar kommunens miljökvalitetsmål eller de nationella 
miljökvalitetsmålen. Upphävandet av planen bedöms därför vara förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 
5 kapitel.  
 
Undersökning 
En undersökning av planens miljöpåverkan enligt Miljöbedömningsförordning (2017:966), 6 kap 
Miljöbalken har tagits fram av Jokkmokks kommun. Upphävandet av planen antas inte medföra sådan 
betydande miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap Miljöbalken behöver 
upprättas. Länsstyrelsen har 2018-04-25 tagit del av beslutet och delar kommunens uppfattning. 
 
 
Tidigare ställningstaganden  
Detaljplaner 
Området avser byggnadsplan för Porsiedet 1:8 m fl - Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse 
(25-P84/26) från 1984. Inom berörd byggnadsplan anges markanvändning för bostadsbebyggelse (16 
tomtplatser), två specialområden för hamnändamål, vattenområde samt ett stort sammanhängande 
område för park-/ plantering. Område för park eller plantering är utlagd som allmän platsmark och 
omfattas av förordande enligt 113 § byggnadslagen. Förordandet innebär att fastighetsägarna av 
marken som omfattas av förordandet utan ersättning ska upplåta marken för allmänt ändamål.  
 
Översiktsplan 
I gällande översiktsplan antagen 2011 anges ingen specifik användning för det berörda området.  
 
Kommunala beslut 
Beslut om att ställa sig positiv till att inleda processen för att upphäva byggnadsplan togs i 
samhällsbyggarnämnden 2018-01-26.  

Upphävandeprocessen hanteras med förenklat standardförfarande. Planen är förenlig med gällande 
översiktsplan, innebär inte en betydande miljöpåverkan och kan inte anses ha ett allmänt intresse eller 
vara av principiell betydelse, PBL 5 kap 7§. 

 

Förutsättningar och förändringar 
Fastigheter  
Fastigheterna som huvudsakligen berörs av planen är Porsidet 1:3 och Porsiedet 1:2, vilka är 
privatägda, samt Porsiedet 1:8 samt Porsiedet 1:5 vilka ägs av Svea skog.  
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Bebyggelse 
Vid planens upprättande fanns endast ett bostadshus inom planområdet, vilket enligt planens 
beskrivning då var i relativt dåligt skick. Idag är två tomter, Porsiedet 1:3 och Porsiedet 1:2 bebyggda 
med huvudbyggnad samt komplementbyggnader. Dessa utgör stora fastigheter vilka inte har styckats 
av i mindre tomter.  
 
Byggnadsplanen medger 16 tomtplatser för bostadsändamål, tomterna har en medelareal på 1700 m2. 
Bebyggelse regleras till friliggande bostadshus i ett plan utan vindsvåning. Upphävandet av 
byggnadsplanen innebär att möjligheten att bebygga och anlägga området enligt redovisningen i 
byggnadsplanen tas bort. Outnyttjad byggrätt utgår.  
 
Natur och friytor 
Planområdet utgörs av blandad skogsmark och numera nedlagd åkermark. Hela området är beläget på 
en svag sluttning mot Lule älv i öster. Markbeskaffenheten utgörs uteslutande av sand. Lule älv är 
reglerad och hade vid planens upprättande en högsta respektive lägsta dämningsgräns av +78,0 m.ö.h 
och +76,0 m.ö.h. Den mark som i planen är utpekad för park-/plantering omfattas av förordande enligt 
113 § byggnadslagen. Planens upphävande innebär ett upphävande av detta förordande, vilket 
illustreras i tillhörande plankarta sida 2.  
 
Gator, trafik, parkering 
Från syd-ost sträcker sig befintlig väg genom området i nordvästlig riktning, från denna väg får även 
en väg in mot syd-väst. Dessa är enskilda vägar vilka omfattas av gemensamhetsanläggning. Närmaste 
anslutning till allmän väg finns söderut via spegeldammen över Lilla lule älv. Enligt byggnadsplanen 
föreslås vägnät för anslutningar till nya tomter. Väganslutningar i enlighet med planen har inte blivit 
anlagda då tomter heller inte avstyckats.  
 
Planens upphävande innebär att väg genom området kvarstår i likhet med innan upprättandet av 
planen. Upphävandet av planen innebär att gemensamhetsanläggning för enskild väg kvarstår även om 
vägområden slutar att vara planlagda. 
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Strandskydd 
I planen har Länsstyrelsen undantagit strandskydd för områden med beteckning BF- och TH.  
Upphävandet av planen innebär att strandskydd åter infaller inom dessa områden.  
 
Övriga områden  
I och med upphävandet av planen utgår även markanvändningen för områden som i byggnadsplanen är 
betecknade Vattenområde samt Hamn.   
 
 
Organisatoriska frågor  
Tidplan 
Upphävandet av planen sker med begränsat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).   
 
Samråd beräknas ske andra kvartalet 2018. Beslut beräknas kunna ske under andra kvartalet 2018. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planens upphävande innebär att mark som är utlagt för allmän platsmark återgår till enskilt 
huvudmannaskap.  
 
 
Fastighetsrättsliga frågor  
Planens upphävande innebär inga fastighetsrättsliga åtgärder.  
 
 
Ekonomiska frågor  
Kostnaden för upphävandet av planen regleras med den fastighetsägare som tagit initiativ till att 
planen ska upphävas.  
 
 
Konsekvenser av planens upphävande 
Då fastighetsägarna inte har för avsikt att genomföra de förändringar som byggnadsplanen möjliggör 
görs bedömningen att planen inte fyller något syfte. De konsekvenser som upphävandet innebär berör 
främst fastighetsägarna där markanvändning för ny bebyggelse medges och dessa framför som 
önskemål att planen upphävs.   

Medverkande tjänstemän  
Medverkande tjänstemän på Jokkmokks kommun förutom undertecknande är Magnus Sjöström 
bygglovshandläggare och Sabina Sjöström miljöinspektör. 
 
 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun maj 2018 
 
 
Sigrid Segerström  Erik Fagerström 
Planarkitekt    Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen 
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