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HANDLINGAR 
 
De handlingar som ni fått visar ett förslag till de förändringar som föreslås 
för området. Till förslaget hör: 
 
Planbeskrivning (detta dokument) 
Plankarta med planbestämmelse 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Geoteknisk utredning 
Naturvärdesinventering och artskyddsutredning 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
Dagvattenutredning 
Hydrogeologisk utredning 
 

PLANPROCESSEN – UTÖKAT FÖRFARANDE  
Program: start för planarbetet. Inriktning och omfattningen bestäms. 
Program kan ersättas av en aktuell översiktsplan. 
 
Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
sina synpunkter på planförslaget. 
 
Granskning: planförslaget hålls tillgängligt för granskning. Det är sista 
tillfället att påverka förslaget. 
 
Antagande: miljö- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 
 
Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om 
den inte överklagas.  
 
 
 
 

 

Figur 1, Illustration av planprocessens skeden, markering visar var i processen planen befinner sig. 

 

 

 

Samråd  Granskning  Antagande  Laga kraft  Överklagan  

här är vi nu 

▼ 



  

 

 

 

 
 
Samhälls- och infrastrukturfunktionen 
Jokkmokks kommun 
 

ANTAGANDEHANDLING                                                       
Dnr /Ärendebeteckning: 2018:320                                                                          
2020-12-18 
 

 

PLANBESKRIVNING 
 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en 

beskrivning av nuläget, förändringarna som föreslås samt konsekvenserna av 

dessa. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och 

eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram.  

 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för industri. 
 
Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg E45. 

Verksamheten är avsedd att bestå av industriverksamhet med behov av hög 

elkraftsförsörjning. 
 
Fullt utbyggd beräknas den planerade verksamheten inom planområdet 

omfatta totalt ca 30 000 m2 industribyggnader fördelat på åtta byggnader samt 

en byggnad för kontor. Även parkeringsutrymmen samt lastnings och 

lossningsutrymme för gods är tänkta att anläggas. Fastigheterna nås via 

befintliga infarter från väg E45. 

  

Under planprocessen har särskilt påverkan på natur belysts. Säkra och 

tillgängliga tillfarter till området samt frågor som omhändertagande av 

dagvatten har också varit av särskild vikt att lösa innan planen antas.  

 

Planen handläggs i enlighet med PBL 2010:900 regler om utökat förfarande.  

 

PLANDATA 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 

 

Planområdet är beläget ca 7 kilometer norr om centrala Jokkmokk. 

Planområdet avgränsas i väst av en ledningsgata för en luftförlagd elledning. 

I öster är det inlandsbanan som avgränsar området. I norr och söder avgränsas 

planområdet av fastighetsgränsen och oexploaterad skogsmark.   

 

Planområdets totala areal uppgår till drygt 10 ha och består idag av myr- och 

avverkad skogsmark. Planförslaget innebär en ändrad markanvändning för 

området, varav ca 94 970 kvm är utmärkt som industrimark och ca 11 210 

kvm som naturmark. 
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Figur 2, Jokkmokk kommuns översiktsbild över området, Vajkijaur 3:18. Röd skraffering visar 

planområde. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer och program 

Kommunala planer att beakta. 

 

Översiktsplaner  

Jokkmokks kommuns översiktsplan, antogs i juni 2011. I översiktsplanen 

anges ingen utpekad markanvändning för det specifika området. I 

översiktsplanen belyses att utveckling av näringslivet är en prioriterad fråga 

och att kommunen ska verka för utveckling av infrastruktur och 

kommunikationer med minsta möjliga miljöpåverkan.  

 

I översiktsplanen anges bland annat ”Genom att medverka till ett bra 

företagsklimat, att bidra till utveckling av befintliga företag och skapa goda 

förutsättningar för nya företagsetableringar ska antalet arbetstillfällen och 

antalet förvärvsarbetande öka och ett diversifierat näringsliv uppstå”.  
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Figur 3: Jokkmokks kommuns översiktsplan 2011.  

 

Behov av miljöbedömning 

Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner bedömas om det finns behov av en 

särskild miljökonsekvensbeskrivning. Det innebär att kommunen ska ta 

ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till 

detaljplaner genomgå en undersökning. Kommunen skall även samråda med 

länsstyrelsen i frågan.  

 

Kommunen ska efter att undersökningen har genomförts ta ställning till om 

genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
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eller inte. Enligt miljöbalken ska ställningstagandet formaliseras som ett 

särskilt beslut.  

 

Kommunen har vid genomförd undersökning kommit fram till att 

genomförande av planen kan medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande 

kan komma att innebära sådan betydande miljöpåverkan att en särskild 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. 

Bedömningen grundar sig på att den tilltänkta planen skapar förutsättningar 

för industri men påverkar även hydrologin och naturvärden i området. 

 

Frågor som belyses särskilt är:  

• Hur hydrologin kommer att förändras och hur området kan planeras 

så att påverkan blir så liten som möjligt 

• Påverkan på naturvärden samt åtgärder för att minimera dessa. 

 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen och har inarbetats i 

föreliggande dokument. MKB-dokumentet bifogas planen. 

 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB 

Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 

och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som 

är av nationell betydelse.  

 

Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara 

miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla.  

 

Riksintressen enligt 3 kap MB  
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en 

från allmän synpunkt god hushållning. Mark- och vattenområden som är 

särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt Miljöbalken 3 kap. 3 § 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Planområdet ligger i direkt 

anslutning mot väg E45 som är av riksintresse för kommunikationer 3:8 

miljöbalken. Planområdet ligger även inom det så kallade stoppområdet för 

höga objekt, enligt miljöbalkens 3 kap 9 §, riksintresse försvarsmakten.  

 

Kommunen bedömer att aktuellt planförslag inte har en negativ påverkan på 

riksintressena i miljöbalkens(MB) 3 kap. 
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Riksintressen enligt 4 kap MB 
E 45 som är av riksintresse för kommunikationer i enlighet med 

Miljöbalkens 4 kap berörs i och med att planområdets anslutningar till E 45.  

 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 
För planområdet finns det miljökvalitetsnormer för utomhusluft som berörs.  

 

De ämnen i utomhusluft som regleras genom miljökvalitetsnormer är halter 

av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), 

bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Normerna är gränsvärdesnormer som ska följas vid planläggning. Om en 

miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas ska 

åtgärdsprogram upprättas. 

 

Detaljplanen bedöms dock inte medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt 

miljöbalken 5 kap. överskrids. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Naturmiljö 

Mark och vegetation 
Området har tidigare varit del av ett sammanhängande våtmarksområde åt 

öster och väster som sammankopplade flera större myrar i området benämnda 

Bromyren, Stormyren, Björnmyren och Kallomyren. Dessa har i modern tid 
blivit ytligt sett åtskilda genom väg E45 samt järnvägen som löper igenom 

området i nord-sydlig riktning.  

 

Bromyren, vars östra ände ingår i områdets nordvästra hörn har klassificerats 

till Klass 2 - Högt naturvärde vid Våtmarksinventeringen i Norrbottens län. 

Bromyren utgör ett myrkomplex kring Sjatjerimbäcken som väster om 

inventeringsområdet breder ut och förgrenar sig och utgör tillflöde till den 

större tjärnen Luoppal, innan bäcken byter namn till Kvarnbäcken och rinner 

ut i sjön Vajkijaure.  

 

I genomförd inventering konstateras planområdet bestå till viss del av 

myrmark där marken är permanent vattendränkt (Figur 5), talldominerad 

skogsmark på torrare myrholmar och mellan dessa naturliga övergångszoner 

av tallbevuxen myrmark.  

 

Större delen av myrmarken inom planområdet konstateras vara av 

mineralfattig typ, med växter som kallgräs, taggstarr, sumpstarr och 

vattenklöver samt olika vitmossor i bottenskiktet. 

 

Avverkningar har nyligen utförts vilket lett till en minskning av mängden 

äldre skog inom inventeringsområdet. Den kvarvarande skogsmarken är till 
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övervägande del tydligt brukad (Figur 6), men i mindre restbestånd här och 

var kan det urskiljas vissa värdeelement och värdestrukturer som ett 

flerskiktat trädbestånd, naturligt föryngrad skog med tall, gran och björk samt 

förekomst av spärrgreniga tallar, enstaka tallågor, tallstubbar med kolad ved 

och talltorrakor (Figur 7).  

 
Figur 5: Fotografi från naturvärdesinventeringen som visar myrmarksområdet som till stor del är 

tallbevuxet. 

 
Figur 6, Brukad tallskog som angränsar till planområdets södra del. 

 
Figur 7: Naturvårdsintressanta värdeelement som kolade tallstubbar och spärrgrenig äldre tall som 
återfinns i direkt anslutning till planområdet. 
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Figur 8: Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen markeras med orange linje. 
Myrmarksområden som berör och ligger i anslutning till planområdet illustreras med turkos färg. 

 

Pelagia Nature & Environment AB anlitades för att utföra en 

naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard inom utpekat  

inventeringsområde. Naturinventeringens syfte var att identifiera och 

naturvärdesklassificera objekt med naturvärden inom inventeringsområdet.  

 

Skogspartier har bedömts enligt en skala från 1 till 5, där naturvärdesklass 1 

representerar ”högsta naturvärde”, naturvärdesklass 2 ”högt naturvärde”, 

naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde” samt Naturvärdesklass 4 ”visst 

naturvärde” och ”lågt naturvärde” som tillagts undersökningen.  

 

Inventeringen gjordes på ett större område än den tänkta avgränsningen av 

detaljplanen.  

 

Tre delområden har bedömts hålla naturvärdesklass: två delområden har 

bedömts ha Högt naturvärde – Naturvärdesklass 2 och ett delområde har 

bedömts ha Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3. Samtliga 

naturvärdesområden utgörs av myrmark.  
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Figur 9. Tre delområden inom inventeringsområdet (orange linje) har bedömts uppfylla kraven för  

naturvärdesklassning. Grön polygon = Naturvärdesklass 2, gul polygon = Naturvärdesklass 3. 

 

Delområde 1:  

Nordöstra delen av Bromyren – Naturvärdesklass 2 

Biotop: Sträng-blandmyr / Topogent kärr / Mosse av nordlig typ 

 

Beskrivning: Ett cirka 10 hektar stort myrområde av fattigmyrskaraktär med 

öppna vattenspeglar, mjukmatte- och fastmattepartier samt en betydande 

andel tallbevuxen myrmark. Ett kortare dike syns på flygfoto i närheten av 

väg E45. Vid inventeringstillfället 2018 noterades växtarter som är typiska 

för mineralfattiga myr som kallgräs, taggstarr och sumpstarr, samt olika 

vitmossor i bottenskiktet. De två förstnämnda arterna är typiska för Natura 

2000-naturtypen 7140 Öppna mossar och kärr (Naturvårdsverket 2011a). 

Området ingår i det 256 hektar stora myrområdet Bromyren som bedömts 

som Klass 2 – Högt naturvärde inom Våtmarksinventeringen i Norrbottens 

län. 

 

Bedömning: Viktiga värdelement och värdestrukturer som återfinns i myren 

var låg mänsklig påverkan och en i stora drag naturlig hydrologi, variation 

mellan torra och blöta partier och tendens till sträng-flark struktur, samt 

förekomst av gamla senvuxna tallar. I området noterades förekomst av 

enstaka naturvårdsarter, men det riktiga antalet är troligtvis högre. 

Naturvärdesbedömningen av delområdet tar i hänsyn att delområdet ingår i 

ett större våtmarksområde, vilket ger bedömningen påtagligt biotopvärde och 

påtagligt artvärde, vilket ger Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. 

 

Delområde 2: 

Ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas av detaljplanen. 

 

Delområde 3: Mindre myrområde mellan väg E45 och Inlandsbanan – 

Naturvärdesklass 3  

Biotop: Topogent kärr  
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Beskrivning: Mineralfattig myr på knappt 2 hektar som förbinder två öppna 

myrgölar i området mellan väg E45 och Inlandsbanan. Myren är relativt orörd 

av dikning, men onaturligt avgränsad i östra delen av Inlandsbanan. Vid 

besöket noterades bl.a. tuvsäv (typisk art för naturtypen 7140 Öppna mossar 

och kärr, Naturvårdsverket 2011a) i fältskiktet och olika vitmossor i 

bottenskiktet, vilket indikerar att myren är av vanlig mineralfattig typ. 

Inventeringens sena tidpunkt gjorde att en mer komplett floraundersökning ej 

kunde utföras, troligtvis hade då fler typiska arter för naturtypen påträffats. 

 

Bedömning: I enlighet med de generella riktlinjerna i Svensk standard för 

orörda myrområden bedöms delområdet uppnå Påtagligt naturvärde - 

naturvärdesklass 3. Som motivation ges visst biotopvärde då myren är relativt 

opåverkad av mänsklig påverkan, samt innehåller vissa värdeelement och 

strukturer som myrgölar, mjukmattepartier, fastmarkssträngar och en naturlig 

övergång till tallbevuxen myrmark. Delområdet bedöms ha visst artvärde 

genom förekomst av en noterad naturvårdsart.  

 

Vid genomförande av planen kommer vissa av de vid naturvärdes-

inventeringen påträffade och bedömda naturvärden att påverkas.  

 

För att en god grundläggning till ny bebyggelse behövs markplanering med 

schaktning och utfyllning. Delar av planområdet, industrimarken, kommer att 

hårdgöras genom anläggandet av vägar och uppförandet av byggnader. 

Kvartersmarken längst norrut som gränsar mot naturmarken ska bibehållas 

för naturligt omhändertagande av dagvatten. Marken prickmarkeras och 

regleras med en bestämmelse (n1) om dagvattenhantering, samt (n3) marken 

får inte hårdgöras. Området längst i norr bevaras som naturområde. 

 

Under augusti 2019 gjordes en kompletterande inventering med särskilt fokus 

på eftersök av fridlysta arter upptagna i Artskyddsförordningen. 

Artskyddsinventeringen utfördes på fältnivå med avseende på kärlväxter, 

mossor, lavar och svampar. För övriga grupper som fåglar och groddjur har 

fältobservationer kompletterats med uppgifter inhämtade från Artportalen. 

Inga skyddade växtarter har påträffats inom planområdet, dock förekommer 

orkidén ängsnycklar inom delområde 2 men som inte bedöms påverkas av 

den planerade industriverksamheten. Delområde 1 och 3 kan betraktas som 

artmässigt triviala. 

 
Fridlysta fågelarter förekommer i närområdet till planområdet knutna till 

biotoper som våtmarker, sjöar och småvatten samt skog. Påverkan på fridlysta 

arters bevarandestatus genom det bortfall av habitat som den fysiska 

exploateringen medför bedöms obetydlig, då denna typ av myrmark 

förekommer över mycket stora arealer i närområdet.  

Byggnation av planområdet kan ge vissa störningseffekter i form av buller 

och visuell störning för fågelarter i omgivande naturområden, vilket skulle 
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kunna leda till tillfälliga negativa effekter för fågellivet. En sådan störning 

utgår från att byggnationen skulle ge en påtaglig ökning av störningseffekter 

jämfört med i nuläget med trafik längs väg E45, enstaka tåg på Inlandsbanan 

samt förekomst av högspänningsledningar. De huvudsakliga 

störningseffekterna bedöms vara begränsade till byggnationstiden, varefter 

häckningstätheter i omgivande marker sannolikt återhämtar sig. 

 

Åkergroda och vanlig groda är fridlysta genom Artskyddsförordningen, där 

den förstnämnda artens livsmiljöer även är skyddade. Dessa groddjur är 

allmänna i fuktiga miljöer i hela landet och har potentiella lekvatten i de 

blötare myrpartierna i planområdet. Exploatering av området skulle ge en 

liten minskning av tillgängligt habitat för groddjur, men närområdet består 

till stor del av lämpliga fuktiga miljöer så detta bedöms ha en marginell 

inverkan på den lokala populationen. 

 

Därmed bedöms att inga fridlysta eller rödlistade arter påverkas av 

planförslaget dock bedöms att de naturvärden av klass 3 som finns inom 

planområdet och som kan påverkas något inte väger tyngre än en exploatering 

i enlighet med planen. 

 

Ett område om ca 11 207 kvadratmeter i planområdets norra del utgörs av 

Allmän platsmark NATUR för att säkerställa att den delen av planområdet 

kvarstår som naturmark. 

 

Strandskydd 
Området berör inget strandskyddat område. 

 
Geotekniska förhållanden 
Området består av morän i markytan i det högre liggande delen av området. I 

den norra låga delen av fastighet är moränen täckt av torv. Moränen varierar 

i sammansättning mellan sandmorän och sandig siltig morän (okulär 

observation i fält) och lokalt blockig. Mäktigheten på torven varierar mellan 

0,9 och 1,4 m över myrområdet. Tjockare torvskikt (upp till 2 m) återfinns 

både väster och öster om väg E45 i punkt nr 18W011 och 18W031(se bilagd 

utredning). Dessa ligger i närheten av litet område med öppet vatten på 

sommaren. 
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Figur 10, Jordartskarta över berört område, där ljusblå färg står för morän. Källa SGU. 

 

Hydrogeologiska förhållanden 
Merparten av planområdet består av morän och bedöms i princip ha samma 

eller något högre nivå för grundvattnet som i myrmark. I de delar av området 

som består av våtmark, bedöms grundvattenytan kunna relateras till den 

vattenyta som finns i våtmarken. Under de perioder av året då mer nederbörd 

faller, såsom höst och vår ligger grundvattenytan nära markytan. Under 

torrare perioder av året, sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga 

lägre. Den planerade verksamheten måste därmed ta hänsyn till varierande 

grundvattennivåer. 

Området ligger inom huvudavrinningsområdet för Luleälven. Längs med väg 

E45, som delar upp området i mitten, löper en vattendelare. Den västra delen 

av området rinner mot Kvarnbäcken och den östra delen rinner mot 

Stormyrbäcken. Båda bäckarna mynnar i sjön Vajkijaure, se Figur 11. 
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Figur 11. Planområde (röd ruta), utloppen för avrinningsområdena (pilar) samt 

delavrinningsområden markerar i turkos, VISS 2019. 

 

Avrinningen lokalt i området sker från de högre moränkullarna i den södra 

delen av området och fångas sedan upp i myrmarker på de lägre delarna i norr. 

 

En avvattning av det planerade området är tänkt ner mot våtmarkerna och 

sedan vidare mot Kvarnbäcken (västra delen) och Stormyrbäcken (östra 

delen). Våtmarker har en god vattenhållande förmåga, vilket innebär att vid 

större nederbördstillfällen kommer inte en stor direkt ström av vatten ledas 

direkt till bäckarna. Ett ökat flöde i bäckarna under vår och höst bör däremot 

beaktas. 

 

Planläggning av området bedöms inte påverka grundvattnet. Våtmarkerna 

bedöms kunna hålla vatten så att de vid större nederbördstillfällen skapar en 

uppbromsning av flödet ut till bäckarna. Det går bra att bygga i kanten på 
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våtmarkerna men man bör beakta vattnets nivåer vid högsta högvatten i 

våtmarken, vid tex smält- och regnperioder. 

 

Den planerade exploateringen innebär att en del av myrområdet inom 

delområde 3, se figur 9, behöver grävas ur samt fyllas igen för att omvandlas 

till industrimark. 

 

Delområdets östra del, belägen nära Inlandsbanan, utgörs av öppnare 

myrmark, innehållande partier med vattenspegel med omgivande mjukmatta, 

medans den västra delen anses kunna definieras som ett markområde då 

tydliga vattenspeglar saknas.  

 

 
Figur 12. Delområde 3 är en mindre myr med vissa öppna vattenspeglar längst i öster i  
planområdet. 
 

Utifrån kända förutsättningar i nuläget bedöms uppskattningsvis ca 380 m2 

av den östra delen i delområde 3 behöva grävas ur samt fyllas igen. Inför 

detaljprojektering bör grundvattenmätningar med fördel göras i delområdet i 

stort för att få mer information om högsta förutsägbara vattenstånd samt för 

att säkerställa definitionerna av myrområdet. 

 

För att den planerade åtgärden ska ses som markavvattning krävs att oönskat 

vatten tas bort genom dränering, dikning eller invallning med syfte att 

förändra markanvändningen inom området. Utifrån kända förutsättningar i 

nuläget bedöms dränering, dikning eller invallning inte bli aktuellt för 

föreslagen åtgärd. Utöver detta är det bara är en del av myren som avses bli 

byggbar industrimark, varav större delen av myrmarken behålls. Den 

planerade åtgärden inom berört myrmarksområde bedöms inte utgöra 

markavvattning.  
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Med utgångspunkt att det endast är den östra delen av delområde 3 som anses 

definieras som vattenområde bedöms en anmälan om vattenverksamhet enligt 

19 § punkt 3 i förordning (1998:1388) om vattenverksamheter vara tillräcklig 

för föreslagen åtgärd. 
 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet.  

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. 

 

Ny bebyggelse 
Planförslaget innebär en ny exploatering av industri, ca 94 968 kvadratmeter 

kvartersmark (J) med ett exploateringstal på totalt 30 000 m2 byggnadsarea 

till en högsta höjd som regleras med en högsta nockhöjd om 15 m. Byggrätten 

är fördelad med bestämmelser (e2) och (e1) till 10 000 m2 på den västra sidan 

av väg E45 respektive 20 000 m2 på den östra delen. Delar av kvartersmarken 

för industri är prickad vilket innebär att marken inte får förses med byggnad. 

Egenskapsbestämmelser finns inom prickmarken med syftet att dels bevara 

träd som insynsskydd från väg E45 (n2) och dels för att området som ska 

kunna användas till fördröjning av dagvatten (n1) inte ska kunna hårdgöras 

(n3). 
 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Inga arbetsplatser finns idag inom planområdet, med föreslagen användning 

ges möjlighet till en verksamhet som medför att arbetsplatser tillskapas.  

Service 

Ingen kommunal eller kommersiell service finns i eller i direkt närhet av 

planområdet. 

Gator och Trafik 

Gatunät 
Trafikmängden till och från området förväntas inte bli stor. Goda sikt-

förhållanden, med lång raksträcka vid in/utfarter mot E 45, råder och enligt 

Trafikverkets vägtrafikflödeskarta uppgår årsdygnstrafiken till ca 820 fordon.  

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Ingen separerad gång- och cykelväg finns till eller i området.  

I samband med detaljplanearbetet har en trafikalstring till och från området 

tagits fram med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg. Denna visar att 

enbart ca 5 % till och från området är oskyddade trafikanter, 94 % bil och 
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1% övrigt. Även om denna sammanställning har låg noggrannhet kan man 

utläsa indikationer på fördelning av färdmedel till planområdet. Kommunen 

inga planer på att anlägga en gång- och cykelväg till området i dagsläget. 

 

Kollektivtrafik 
Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns vid Vajkijaurs vägskäl väg E45. 

 

Inlandsbanan passerar precis i plangräns mot öster, ingen hållplats finns i 

närheten och ingen reguljär kollektivtrafik bedrivs på den i dagsläget.  

 

Parkering, utfarter 
Parkering samt lastnings och lossningsutrymme för gods är tänkta att 

anläggas inom den egna fastigheten. Anslutning från och till E45 sker via två 

in/utfarter, en för vardera sida. Infartsvägar anläggs med hänsyn till 

trafiksäkerhet och kapacitet, de ska även utformas enligt VGU och tillstånd 

krävs av Trafikverket. 
 

En ansökan om tillstånd för ändring av befintliga anslutningar till väg E45 är 

beviljat av Trafikverket 2020-11-20. Som villkor för tillståndet gäller att 

arbetena med anslutningarna och deras utformning ska göras enligt 

tillståndets bifogade föreskrifter och utformningsanvisning.  

 

Hälsa och Säkerhet 

Hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion är viktiga 

begrepp i PBL och ingår i de allmänna intressen som regleras i 2 kap. PBL. 

De allmänna intressena kan sägas ange de krav som staten ställer på 

kommunen vid beslut om användning av mark och vatten och anger ramarna 

för kommunens handlingsutrymme. 

 

Buller 
Någon risk för bullerproblematik föreligger ej i detta planområde. 

Planområdet ligger ca 900 meter ifrån bostadsbebyggelse i Vakijaur och 

mellan planområdet och bostadsbebyggelsen finns ett ställverk. 

Detaljplanen bedöms inte innebära någon negativ påverkan av buller för 

bostadsbebyggelse. 

 

Farligt gods 
E45 är en rekommenderad väg för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen i 

Norrbottens riktlinjer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, 

finns det inget angett skyddsavstånd till bebyggelseområden med 

användningen industri. Planområdet påverkas inte av föreslagen transportled 

av farligt gods. 
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Översvämningar 
Byggrätterna är placerade på de högre partierna och därmed föreligger ingen 

risk för att höga flöden eller översvämningar kan påverka bebyggelsen inom 

planområdet. 

 

Radonförekomst  
Resultatet av flygmätningar presenterade vid SGU i december 2009 visar att 

uranhalterna inom den sydöstra kommundelen är mycket måttliga. Detta 

pekar på att stora delar av den östra delen av kommunen, där planområdet är 

beläget, utgör normalriskområde. 

 

Risk för skred 
Risk för skred och ras föreligger inte inom planområdet. Kommunen bedömer 

att marken är lämplig för bebyggelse. 

 

Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. 

 

Elsäkerhet/Strålning 
Ingen strålning i området som ska utgöra risk för ohälsa. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
För planområdet kommer enskild VA-lösning att anläggas. Vilken teknisk 

lösning som är lämplig kommer att behöva utredas.  

 

Dagvatten 
Inget kommunalt dagvattensystem finns i eller i anslutning till planområdet. 

För att skydda recipienterna mot föroreningar rekommenderas ett lokalt 

omhändertagande där dagvattnet renas och fördröjs (fördröjning antas ske 

naturligt genom myr- och skogsmarken). När lokalt omhändertagande av 

dagvatten tillämpas är det viktigt att ytor inom fastighetsmarken finns 

tillgängliga för detta, ansvaret för avvattningen av fastighetsmarken vilar på 

fastighetsägaren. Om flera fastigheter bildas måste en gemensamhets-

anläggning bildas för den gemensamma dagvattenanläggningen.  

 

Den västra delen av planområdet sluttar åt nord, nordväst och den östra delen 

av planområdet sluttar åt nord, nordost. Omhändertagande av dagvatten sker 

därför lämpligen norr om de exploaterade ytorna. Här består marken idag av 

myr och blöt skogsmark.  Dagvattenhanteringen ska ske inom de anvisade 

ytorna (n1). Planområdets höjdsättning och utformning ska möjliggöra detta. 

 

Om dagvattnet är förorenat ska man undvika att leda vattnet direkt till en 

befintlig våtmark/myrmark eftersom myrmarkens ekosystem kan rubbas. 
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För att säkerställa att förorenat dagvatten inte släpps direkt till befintlig 

våtmark rekommenderas för detaljplaneområdet en rening i två steg; 

försedimentation och därefter rening/efterpolering i myrmark.  

 

Andelen myrmark kommer att minska efter exploatering men beroende på 

utformning av dagvattenanläggning och exploaterade ytor och med 

föreslagna reningssteg /dagvattenanläggning kan förutsättningar för 

myrmark komma att behållas och hydrologin och biologin bevaras i stor 

utsträckning.   
 

Eftersom de planerade exploaterade ytorna inom planområdet ligger högre än 

omkringliggande mark ses inga risker med översvämning inom planområdet 

på grund av tillrinnande naturmarksavrinning. 

 

I figur 12 ses en schematisk utformning av föreslagen dagvattenanläggning. 

Beroende på utformning av de exploaterade ytorna kan antingen diken 

(rödstreckad linje i figur 12) anläggas för att samla upp och transportera 

dagvattnet mot dammarna, eller anläggs ledningar som mynnar i dammarna.  

 

För ytterligare beskrivning samt dimensionering biläggs dagvatten-

utredningen till planen i sin helhet. 

 

 
Figur 12. Dagvattenlösning. Blå ellips visar ungefärligt läge av sedimentfälla/damm innan vidare 
transport ut mot myrmarken. Storleken på dammen är inte skalenlig. 

 

Föreslagna ytor för dagvattenhantering i form av dagvattendammar på 

uppskattningsvis ca 425 m2 och ca 630 m2 kan ingå i anmälan om 

vattenverksamhet. Om ytor för föreslagen dagvattenhantering bedöms 

behöva inkluderas kommer detta inte innebära att ytan blir mer än 3000 m2, 

varav en anmälan om vattenverksamhet fortsättningsvis anses vara tillräcklig. 
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Utöver detta utgör bortledande av dagvatten en miljöfarlig verksamhet enligt 

9 kap miljöbalken. 

 

I det fall en anmälan om vattenverksamhet inte godkänns finns möjlighet att 

fördröja dagvatten inom kvartersmarken. 

 

El, tele och IT-struktur 
I direkt närheten av planområdet finns möjlig anslutningspunkt för el.  

Det krävs fiberanslutning för att planerad verksamhet skall kunna bedrivas.  

 

Avfall 
Avfallshantering inom området sköts av Jokkmokks kommun.  

Landskapsbild 

Den del av Vajkijaur 3:18 som planområdet utgör har nyligen avverkats och 

är en del i landskapsbilden för ett skogslandskap. Eftersom all högre 

skogsvegetation inom planområdet tagits ner kommer bebyggelsen vara väl 

synlig från väg E45. Det vill säga att landskapsbilden kommer att förändras 

ytterligare när planen genomförs och byggnader och infrastruktur tillkommer.  

 

För att undvika en omfattande förändring på landskapsbilden är prickmarken 

närmast vägen reglerat med (n2) som ej får exploateras, med undantag för 

infarter, för att träd skall kunna fungera som en ridå mot verksamhetsområdet.  

 

Söder om planområdet finns exploatering i form av en stor 

transformatorstation. Väg E45 och inlandsbanan är också inslag i landskapet 

som visar att området inte är helt opåverkad mark.  

 

KONSEKVENSER 

Pågående markanvändning 
En mindre del av Jokkmokks sockenallmännings brukbara skogsareal 

kommer att bli industrimark. Sammantaget bedöms genomförande av planen 

innebära en liten negativ konsekvens för aspekten pågående markanvändning. 

 

Yt- och grundvatten 
Invägt skyddsåtgärder och rekommenderad dagvattenlösning bedöms planen 

inte påverka Stormyrbäckens eller Kvarnbäckens möjligheter att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna. Ingen påverkan på grundvatten bedöms uppstå. 

Sammantaget bedöms genomförande av planen medföra en liten negativ 

konsekvens. 

 
Naturmiljö 
Inga områden med formellt skydd eller skyddade arter enligt 

artskyddsförordningen bedöms påverkas vid genomförande av planen.  
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Fridlysta groddjur och fåglar förekommer i närområdet och skulle kunna 

finnas inom området men utifrån områdets förutsättningar idag och 

närliggande områden är bedömningen att detaljplanen skulle ha en obetydlig 

eller marginell påverkan av habitat för groddjur och fågellivet.  

Kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka är två fridlysta arter på EU-

nivå, som främst förekommer i rikare kärrbiotoper med större förekomst av 

baskatjoner, typiskt kalkkärr, och bedömdes ha en låg sannolikhet att 

förekomma i området. Del av ett område med höga naturvärden samt ett 

mindre myrområde med påtagligt naturvärde kommer att ianspråktas. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli måttliga. 

 

Landskapsbild 

Landskapsbilden förändras vid uppförande av industribyggnader. Invägt 

skadeförebyggande åtgärder bedöms genomförande av planen medföra en 

måttlig negativ konsekvens.  
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GENOMFÖRANDE 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli 

verklighet. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 

visar endast ett förslag på hur detaljplanen kan genomföras.  

 

ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 

Tidplan 

Planen handläggs med standardförfarande och en preliminär tidplan är:  

Samråd april-maj 2019  

Granskning juli/augusti 2020  

Antagande januari 2021 

  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 15 år från det att planen vinner laga kraft. 

Planen fortsätter att gälla efter genomförandetidens utgång. 

 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
För allmän platsmark NATUR, gäller enskilt huvudmannaskap, vilket 

innebär att en samfällighetsförening ska bildas förslagsvis med 

fastighetsägarna inom planområdet. Samfällighetsföreningen är huvudman 

och avgör hur den allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. 
 

Fastighetsägaren ansvarar för att anmäla om vattenverksamhet vid utgrävning 

och fyllning av delar som utgör byggrätt inom vattenområdet. 

 

Fastighetsägaren ansvarar också för tillståndsansökan för bortledande av 

dagvatten.  

 

Anmälan om vattenverksamhet och tillståndsansökan för bortledande av 

dagvatten anses med fördel göras inom ramen för tillståndsansökan för 

exploateringsområdets avsedda verksamhet. 

 

Fastighetsägaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning vid 

avstyckning samt bildande av samfällighetsförening för naturmark. 

TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Tekniska utredningar 
Geoteknisk- och dagvattenutredning samt naturvärdesinventering har inför 

framtagandet av detaljplanen upprättas och utgör underlag för detaljplanen. 

Delar av utredningarna har inarbetats i planbeskrivningen och biläggs i sin 

helhet till planhandlingen.  

 

Vatten och avlopp utreds i samband med bygglovsskedet.  
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EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Planekonomi 
Framtagandet av detaljplanen med tillhörande utredningar bekostas av 

fastighetsägaren till Vajkijaur 3:18.  

 

Genomförandet av anslutningar från E45 samt gator och annan infrastruktur 

för att försörja den nya verksamheten inom Vajkijaur 3:18 bekostas av 

fastighetsägaren till Vajkijaur 3:18.   
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 
Planområdet omfattar fastigheten Vajkijaur 3:18. Om fastigheten säljs och 

styckas av behöver fastighetsägaren ansöka om fastighetsbildning. Ansvaret 

för avvattningen av fastighetsmarken vilar på fastighetsägaren, om flera 

fastigheter bildas måste en gemensamhetsanläggning bildas för den 

gemensamma dagvattenanläggningen.  

   

Konsekvenser för respektive fastighet 
För fastigheten Vajkijaur 3:18 innebär detaljplanen en förändring av mark 

med ändamål för skogsbruk att bli mark avsedd för industri.   

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Tjänstemän  

I samband med planarbetet har kommunens tjänstemän Sigrid Segerström och 

Sofia Silfverbrand planarkitekter från Samhälls- och infrastrukturfunktionen 

medverkat.  

 

Konsulter  

Uppdragsledare Anders Josefsson, Gruppchef Samhällsbyggnad WSP 

Sverige AB. Planförfattare är Anna Åhs och Jacob Fredholm, planarkitekter, 

WSP Sverige AB.  

 

Geoteknisk utredning, har utförts av Emilie Guegan och Ott Oisalu, WSP 

Sverige AB. Dagvattenutredning samt hydrogeologisk utredning har tagits 

fram av Amanda Eskebaek respektive Kristin Larsson WSP Sverige AB. 

Naturvärdesinventering genomfördes av Isak Sarac, Pelagia Nature & 

Environment AB.    
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Upprättad 2020-12-18 

 

  

 

Erik Fagerström Anders Josefsson    

chef samhälls- och     Gruppchef Samhällsbyggnad  

infrastrukturfunktionen WSP Sverige AB 

Jokkmokks kommun                                  


