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Handlingar  
I planen ingår följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 

 

Planens syfte och huvuddrag  
Syftet med planen är att möjliggöra ny utfart mot väg 45. I samband med planen görs även justering av 
prickmark samt användning av kvartersmark. Befintlig verksamhet ska bekräftas. Markanvändningen 
ändras från småindustriändamål till Verksamheter/Centrum.   

Plandata  
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet ligger i centrala Jokkmokk och omfattar fastigheten Stenstorp 1:9 samt del av fastigheten 
Kyrkostaden 1:2 och Stenstorp 1:1. Planområdet har en areal omfattande ca 7400 m2. Marken inom 
planområdet är i kommunal ägo.  

Inom planområdet finns en befintlig byggnad som utgörs av Care of Gerds fabrik för produktion av 
naturkosmetika. Planområdet avgränsas av angränsande fastigheter samt mot väster av väg 
45/Klockarvägen.     

 
Karta visar planområde inom röd streckad linje.  

Förenlighet med 3, 4 och 5 Kap. Mb 
Planen angränsar till väg E45 som är ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 KAP. 8§ 
miljöbalken. Området är även klassat som riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5§ miljöbalken. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte inverka negativt på ovan nämnda riksintressen.  
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Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för vatten eller luft befaras. Genomförandet av planen 
befaras inte motverka kommunens miljökvalitetsmål eller de nationella miljökvalitetsmålen. 
Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.  
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen har tagits fram av 
Jokkmokks kommun. Planens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en 
särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver 
upprättats. Länsstyrelsen har 2017-11-07 tagit del av beslutet och delar kommunens uppfattning. 

Tidigare ställningstaganden  
Översiktsplan 
I den gällande översiktsplanen antagen 2011 anges “centrumverksamhet” för området.  

Detaljplaner 
För området gäller Stadsplan för Jokkmokks Kyrkostad, Klockarvägen m.m (25-P75/47) från 1975. 
För fastigheten Stenstorp 1:9 anges i berörd plan småindustriändamål med beteckningen Jm. Mot väg 
45 gäller utfartsförbud med stängselskyldighet. En smal remsa mellan väg 45 och Stenstorp 1:9 är 
utlagt som allmän platsmark avsedd för park/plantering.  

Ett väl tilltaget område är utlagt som prickmark i södra delen av fastigheten Stenstorp 1:9 och i gräns 
mellan fastigheten mot söder, troligen som en form av skyddszon för buller och andra störningar med 
anledning av tidigare användningar; bilservice inom fastigheten Stenstorp 1:9 samt förskola på 
angränsande fastighet i söder.  

 
Urklipp ur gällande plan från 1975, Stadsplan 25-P75/47. Ny detaljplan omfattar område markerat med beige färg 
angivet Jm. Planområdet avgränsas i väster av väg 45 och omfattar därmed även del av ljusblå remsa planlagd 
för park/plantering. Utfartsförbud på båda sidor väg 45 är utritad som linje med svarta cirklar.   

Området angränsar i den nordvästra delen till Stadsplan för Kvarbäcksområdet, Stenstorp 1:6 m.m, 
(25-P78/16) från 1978 vilken inom angränsande del möjliggör gångtunnel för Hantverkargatans 
sträckning under väg 45. Gränspartier och kort gatubit i denna stadsplan ersätts i den nya detaljplanen. 
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Kommunala beslut 
Beslut om att ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ny infart från väg 45 togs i 
kommunstyrelsen 29 maj 2017.  

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 
Fastigheten Stenstorp 1:9 domineras av befintlig byggnad vilken utgör fabrik för Care of Gerds 
produktion av hudvårdsprodukter. Byggnaden inrymmer förutom fabriksdel även en besöksbutik. 
Vintern 2017/2018 sker en utbyggnad av byggnaden mot Kvarnbogatan i hörnet mot söder. Gräsmatta 
är belägen i vinkel till befintlig byggnad. Södra och västra delen av fastigheten utgörs av 
parkeringsyta.  
 
I planområdets västra del avsätts markyta för ny infart/gata från väg 45 (PBL 4 kap 5 § punkt 2). 
Område söder och norr om den nya infarten bibehålls likt i tidigare plan för park- och 
planteringsändamål (PBL 4 kap 5 § punkt 2).    
 
Kvartersmark för fastigheten Stenstorp 1:9 ges ny beteckning Verksamheter samt Centrum (PBL 4 kap 
5 § punkt 3) vilket är en ändring från tidigare användning småindustriändamål. Mer skrymmande 
industriverksamhet som kan medföra störningar för omgivningen är inte önskvärt på platsen. 
Användningarna verksamheter och centrum medger användningar så som service, lättare 
verkstadsindustri, tillverkning med försäljning samt handel med skrymmande varor samt 
kombinationer med handel, service samt andra centralt belägna verksamheter. Prickmarken justeras i 
planen till ett avstånd om 6 meter från fastighetsgräns (PBL 4 kap 11 § punkt 1). 
 
Bebyggelse 
Byggnaden inom planområdet utgjordes ursprungligen av bilverkstad. I samband med att byggnaden i 
mitten på 90-talet togs i bruk för telefontjänstverksamhet skedde en större ombyggnad. Förutom en 
totalrenovering av byggnadens innandöme gjordes även förändringar av exteriören, bland annat 
byggnadsutsprång med större glaspartier samt vinklade takpartier.  

 
Befintlig byggnad.    
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Bild visar utbyggnad sett från Kvarnbogatan, februari 2018.    
 
Byggnaden upptar tillsammans med den nya tillbyggnaden en byggnadsarea omfattande ca 985 m2. 
Pågående utbyggnad syftar till utökade utrymmen för kosmetikaproduktion. I och med färdigställandet 
av pågående utbyggnad kommer byggnaden ha en sammantagen bruttoarea i samtliga plan omfattande 
ca 1100 m2 BTA.  
 
Detaljplanen medger utbyggnad inom fastigheten med en total exploateringsgrad om maximalt 32% av 
fastighetens yta vilket möjliggör bebyggelse i en omfattning av ca 1500 m2 BTA (PBL 4 kap. 11 § 1 st 
1 p). Maximal nockhöjd regleras till 8.5 m (PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p). Detaljplanen medger ytterligare 
byggrätt för att möjliggöra en eventuell expansion för verksamhetens behov. Eventuell tillkommande 
bebyggelse bör anpassas till befintlig byggnad avseende utformning och karaktär. 
 
Natur och friytor 
Inom planområdet avsätts ytor för park/planeringsändamål mot väg 45. Denna yta består i dagsläget av 
gräsmatta samt ett mindre skogsparti i den södra delen. I och med anläggning av ny infart delas denna 
yta. Dess karaktär norr och söder om infarten kan bevaras. De mindre ytorna för utomhusmiljö inom 
fastigheten Stenstorp 1:9 kan tillföra kvalitéer för personal samt besökare. Planteringar och exempelvis 
en utomhusgruppering/möblering kan främja användandet av utemiljön och göra ytan mer 
funktionsduglig och inbjudande.   
 
Gator, trafik, parkering 
Befintlig trafiklösning har bedömts svårorienterad samt olämplig med anledning av att varutransporter 
sker genom bostadsområde samt längs Hantverkargatan som utgör ett utpekat stråk för skolbarn, 
fotgängare och cyklister som bor väster om väg 45. Enligt förslaget föreslås ny infart till fastigheten 
från väg 45 (PBL 4 kap 5 § punkt 2). Enligt bedömning kan goda siktförhållanden uppnås vid 
placeringen av den nya infarten vid korsning mot väg 45. Utformning av ny anslutning bör göras i 
enlighet med riktlinjer i VGU (Vägar och gators utformning) från Trafikverket. 
 
Genomfartstrafik är inte önskvärd. För att undvika en situation där fastigheten nyttjas som genväg 
regleras i planen att körbar förbindelse inte får finnas där infart till fastigheten är belägen idag (PBL 4 
kap 9 §). Väghinder bör placeras ut. Befintlig asfalt bör rivas och ytan sås igen med gräs. 
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Genomförandet av planen bedöms förbättra trafiksäkerheten inom befintligt bostadsområde och längs 
Hantverkargatan samt tillgängliggöra Care of Gerd som besöksmål.  
 

 
Bild visar siktförhållandet norrut längs väg 45 sett från placering av ny infart.  
 
Ny infart har placerats för att möjliggöra att även längre lastbilar med en längd på 25 m ska ta sig in 
och kunna vända inom fastigheten. Parkering för besökare och personal ska ske inom fastigheten.  
 
Skoterled passerar genom planområdet på park-mark och regleras med bestämmelse (PBL 4 kap 5 § 1 
st 2p). Leden är en förbindelselänk som sammanbinder skoterledsystemet söder om Jokkmokk med 
bensinstation vid Åsgatan/Klockarvägen (OKQ8). Skoterledens passage över ny infart behöver 
beaktas. Trafikmängderna på den nya infarten bedöms inte vara av så omfattande art att skoterledens 
trafik hindras.  
 
Skoteröverfarten bör utformas enligt riktlinjer i VGU (Vägar och gators utformning). Bland annat är 
det viktigt att överfarten utformas med hastighetsdämpande åtgärder på vardera sida överfarten för att 
få ner hastigheten på skotrarna innan överfart sker samt med maximal lutning om +- 10%. För passage 
gäller att bil- och lastbilsfordon har företräde. 
 

http://www.jokkmokk.se/


Planbeskrivning                         Diarienr:2017:879 
Lagakrafthandling                Datum: 2018-07-13                                                                                                      

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

 
Illustration visar ny infart samt lösningar avseende förbindelser samt parkeringsplatser.  
 
Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Kommunal dagvattenavledning är dragen i gatumark med brunnar i direkt anslutning till planområdet. 
Relativt stor andel av Stenstorp 1:9  består av hårdgjorda ytor. Naturliga skogspartier i sydväst samt 
park mellan fastigheten Stenstorp 1:9 och väg 45 möjliggör ytor där regn- och dagvatten kan 
infiltreras naturligt i marken.  
 
El och värme  
Fastigheten är ansluten till det befintliga elnätet samt till kommunal fjärrvärme.  
 
Avfall  
Avfallshantering ska ske enligt kommunens avfallsplan.  
 
Övrig tekniska försörjning 
Underjordiska ledningar för el, fiber och fjärrvärme sträcker sig i fastighetsgräns mot 
Hantverkargatan. Underjordiska teleledningar finns även i nordsydlig riktning i fastighetsgräns mot 
väg 45. Befintliga ledningar kommer med föreslagen åtgärd för ny anslutning kunna ligga kvar i sina 
nuvarande lägen.   
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