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HANDLINGAR 

Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser på aktuell grundkarta 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

• Fastighetsförteckning 

 

Till planförslaget hör följande utredningar: 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-05-26 

• Miljöteknisk markundersökning, Ramboll 2021-01-29 

• Markteknisk undersökningsrapport, MUR, geoteknik med tillhörande Geotekniskt utlåtande, 

Ramboll 2021-02-12 

• PM Buller, Ramboll 2021-02-11 

 

Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har juridisk verkan. 

 

BAKGRUND 

Gruvverksamheten i Aitik planeras att utvidgas. Därför ersätts för närvarande permanentbostäder i 

några byar runt Aitik. Fastigheten Porjus 1:103 utgör en ersättningsfastighet.  

Mark som i gällande byggnadsplan är utpekad för allmänt ändamål föreslås ändras till 

bostadsändamål för att möjliggöra uppförande av enbostadshus. 

 

SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsändamål inom del av fastigheten 

Porjus 1:103. 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKENS 3, 4 och 5 kap. 

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 till exempel natur- och kulturvärden, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Det femte 

kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitetsnormer för luft och vatten.  

I översiktsplanen (2011) anges att förtätning av den befintliga bebyggelsen i Porjus är önskvärd i 

största möjliga mån för att kunna nyttja befintliga tekniska anläggningar och undvika 

nyinvesteringar i infrastruktur. I den detaljerade markanvändningskartan för Porjus tätort är 

fastigheten utpekad som institutionsområde för skola samt natur, övrig mark. Bedömningen är att 

denna användning inte längre är aktuell. Kommunen gör bedömningen att planförslaget är förenlig 

med översiktsplanens övergripande intentioner för Porjus. 

Detaljplanen påverkar inga riksintressen negativt och medför en ur allmän synpunkt god 

resurshushållning. Projektets omfattning och den markanvändning som föreslås i detaljplanen är 

inte av sådan art att överskridande av miljökvalitetsnormer kan befaras. Planförslaget bedöms 

därför vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planförslaget har genomgått en undersökning om risk för betydande miljöpåverkan. Syftet med 

undersökningen är att göra en översiktlig bedömning om eventuella konsekvenser rörande miljö, 

hälsa och hushållning med naturresurser vid genomförandet av detaljplanen. Undersökningen utgör 

underlag för beslut om det behöver utföras en strategisk miljöbedömning för detaljplanen eller 

inte. 

Jokkmokks kommun gör i underlaget till undersökningen (2020-05-26) bedömningen att ett 

genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt 

Miljöbalken 6 kap. 5 §.  

Länsstyrelsen i Norrbotten har 2020-06-23 yttrat sig under undersökningssamrådet. De har lämnat 

synpunkter kring risk för förorenad mark i området på grund av tidigare smältverksverksamhet. På 

grund av den okända föroreningssituationen anser Länsstyrelsen att det är olämpligt att uppföra 

bostad utan föregående markundersökning och vid behov sanering. 

Länsstyrelsen har även lämnat synpunkter kring kulturmiljö och lyfter fram att området ligger inom 

riksintresse för kulturmiljö och inom Norrbottens kulturmiljöprogram samt att bebyggelsen i 

området tycks utgöras av bostäder och företag med blandad utformning och ålder. 

Samhällsbyggarnämnden beslutade 2020-12-17 att eventuell påverkan på berörda riksintressen 

samt undersökning av förorening och risker för människors hälsa och miljön från den tidigare 

smältverksverksamheten bör särskilt hanteras inom ramen för planarbetet. Synpunkterna kring 

förorenad mark och kulturmiljö bedöms kunna hanteras i planbeskrivningen. En strategisk 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen 4 kap. 34 

§ behöver därmed inte genomföras. 

 

PLANPROCESSEN – Standardförfarande 

Planen upprättas med ett standardförfarande, se figur 1. 

 

 
 
Samråd  Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 

sina synpunkter på planförslaget.  

Underrättelse    Information om hur granskningen kommer att gå till.  

Granskning Planförslaget hålls tillgängligt för granskning. Detta är sista tillfället 

att påverka planförslaget.  

Granskningsutlåtande  Sammanställning av inkomna synpunkter från granskningen, med 

kommunens bemötande.  

Antagande  Samhällsbyggarnämnden eller kommunfullmäktige antar 

detaljplanen.  

Laga kraft  Planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagande, om den 

inte överklagas.  

Figur 1. Detaljplaneprocessen för standardförfarande illustrerad. (Boverket, 2021) 
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PLANDATA 

Planområdet är beläget i Porjus norra del inom ett befintligt bostadsområde strax öster om väg 45, 

se figur 2. Föreslaget planområde har en areal omfattande cirka 2014 kvadratmeter. Jokkmokks 

kommun är lagfaren ägare. Boliden Mineral AB avser att förvärva marken inom planområdet från 

Jokkmokks kommun genom köpekontrakt. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Planbesked 

Beslut om att godkänna planläggning av fastigheten Porjus 1:103 togs av Samhällsbyggarnämnden 

2020-05-07. Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Beslut om försäljning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 att sälja fastigheten Porjus 1:103 till Boliden AB under 

förutsättning att detaljplaneändringen vinner laga kraft. 

Översiktliga planer 

I översiktsplanen (2011) anges att förtätning av den befintliga bebyggelsen i Porjus är önskvärd i 

största möjliga mån för att kunna nyttja befintliga tekniska anläggningar och undvika 

nyinvesteringar i infrastruktur. I den detaljerade markanvändningskartan för Porjus tätort är 

fastigheten utpekad som institutionsområde för skola samt natur, övrig mark. 

Detaljplaner 

Området är planlagt sedan tidigare. Fastigheten omfattas av byggnadsplan som vann laga kraft 

1981 (Porjus samhälle, (fast 1:4 m.fl.), Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan, 25-

P81/10). Aktuellt område regleras till allmänt ändamål (A) i en våning (I), se markerat område i 

figur 3. På fastigheten fanns tidigare en barnstuga. Byggnaden är nu riven och användningen 

allmänt ändamål tillämpas inte längre. På närliggande fastighet Porjus 1:104 regleras 

Figur 2. Översiktskarta över norra Porjus. Planområdets läge markerat med rött. (Underlagskarta från 

Lantmäteriet, 2021) 
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markanvändningen till garage med bilservice, se brunt område i figur 3. I övrigt regleras främst 

användningen friliggande (F) bostäder (B) i en våning (I), se gula områden i figur 3. 

Kulturmiljöprogram 

Porjus ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram (Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020, 

Kulturmiljöprogram – utvalda kulturmiljöer i Jokkmokks kommun, Länsstyrelsen Norrbotten 2009). 

Porjus är idag det enda bevarande kraftverkssamhället i Sverige och är därför av stort 

teknikhistoriskt värde. Samhället har varit med om en succesiv utbyggnad från 1910, när bygget 

av kraftstationen påbörjades, fram till idag. Bebyggelsen i Porjus är idag blandad med bland annat 

bevarad kåkbebyggelse och grupper av enhetlig SJ- och Vattenfallsbebyggelse från olika perioder, 

till exempel Porjushusen och egnahemsområdet från 1940-talet i södra Porjus.  

Riksintressen 

Planområdet omfattas av följande riksintressen: 

• Riksintresse kulturmiljövård, 3 kap. 6 § MB 

• Riksintresse friluftsliv, 3 kap. 6§ MB 

• Riksintresse Försvarsmakten, 3 kap. 9§ MB 

Planområdet angränsar till följande riksintressen:  

• Riksintresse rennäring, 3 kap. 5§ MB 

• Riksintresse kommunikationer (väg E45), 3 kap. 8 § MB 

 

Inga riksintressen bedöms påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanen då planområdet 

ligger inom befintligt bostadsområde och markanvändning och byggrätt regleras i linje med 

områdets karaktär.  

Strandskydd 

Planområdet ligger inom 100 meter från Porjusselets strandlinje. Strandskyddet återinträder när en 

ny detaljplan upprättas. För att möjliggöra ett genomförande av detaljplanen måste därför 

strandskyddet upphävas. Läs vidare under Upphävande av strandskydd, s.15. 

  

Figur 3. Utsnitt ur gällande byggnadsplan (25-P81/10). Planförslagets lokalisering markerat med rött. 
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PLANFÖRSLAG 

Planförslaget medger markanvändningen bostäder (B) med en största byggnadsarea på 220 

kvadratmeter per fastighet (e). Högsta tillåtna nockhöjd är 6,5 meter. Detta medger uppförande av 

1½-planshus likt övrig bebyggelse i planområdets närhet. 

Komplementbyggnader får maximalt uppta 40 % av byggnadsarean. Detta ger en maximal 

byggrätt för uthus/garage på 88 kvadratmeter byggnadsarea.   

Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter, vilket medför att planområdet som mest skulle 

kunna styckas till två fastigheter. 

Bestämmelse om att bostadsbebyggelse ska placeras med långsidan mot Industrivägen samt minst 

sex meter från fastighetsgräns som vetter mot denna gata (p) möjliggör uteplats i anslutning till 

bostadshus utifrån riktlinjerna för buller, läs mer under Buller på s.10. Bestämmelsen medför även 

att befintlig bebyggelsestruktur efterföljs, då enbostadshusen i planområdets närhet har liknande 

placering.  

Bygglov krävs även för brunnar för uttag av ytligt grundvatten, läs mer under Förorenad mark, s.7. 

För att säkerställa att de förorenade fyllnadsmassorna tas omhand villkoras att startbesked för 

bostadsbebyggelse inte får ges förrän markföroreningar har avhjälpts. 

Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet, läs mer under Strandskydd på s.4 samt 

Upphävande av strandskydd, s.15. 

u-områdena tryggar de befintliga kommunala ledningarna för vatten, avlopp och dagvatten i södra 

delen av planområdet samt befintliga el- och optoledningar i norra delen av planområdet.  

Ett utdrag ur plankartan visas i figur 4 nedan. 

Figur 4. Utdrag ur plankartan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Inom planområdet har det tidigare funnits en förskola (tidigare kallad barnstuga) som idag är 

riven. Gräs, sly och tre uppvuxna björkar kännetecknar idag planområdet, se figur 5. Marken är 

plan.  

 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning har utförts inom planområdet (Markteknisk undersökningsrapport, 

MUR, geoteknik med tillhörande Geotekniskt utlåtande, Ramboll 2021-02-12). Undersökningen 

visade att marken i området består av fyllning på morän. Moränen är fast lagrad och fyllningens 

lagringstäthet varierar. Den löst lagrade fyllningens mäktighet varierar mellan cirka 0,4–1,9 meter. 

Grundvatten återfanns vid undersökningstillfället cirka 3,8 meter under markytan. 

I den sydvästra delen av området påträffades vad som antas vara en gammal husgrund på cirka 

2,6 meters djup under markytan. Den antagna husgrundens tjocklek är cirka 1,2 meter. 

Rekommendationer geoteknik 

För att ett bostadshus i ett eller två plan ska kunna anläggas med platta på mark eller på 

längsgående kantbalkar bör de löst lagrade fyllningsmassorna packas alternativt ersättas av 

friktionsjord tillhörande materialtyp 2 eller 3B (enligt AMA Anläggning 20 Tabell CE/1) som packas. 

Den nya anläggningen får inte grundläggas närmare än en meter över den gamla husgrunden. Om 

till exempel ett källarplan ska anläggas måste den gamla husgrunden rivas. 

Vid schaktning inom området bör stor uppmärksamhet riktas åt om det finns fler gamla grunder 

eller dolda anläggningar i marken på området. 

  

Figur 5. Vy från mitten av planområdet mot nordost. Befintligt villaområde syns i bakgrunden. (Foto från 

den miljötekniska markundersökningen, Ramboll 2020) 
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Vattenområden 

Cirka 200 meter öster om planområdet rinner ett vattendrag benämnt Porjusbäcken. Porjusselet, 

den uppdämda delen av Luleälven i höjd med planområdet, ligger cirka 70 meter västerut. 

Förorenad mark 

Tidigare har fastigheten Porjus 1:103 varit del av en äldre, större fastighet vid vilken man bedrev 

järnmanufaktur genom förädling av järnmalm fram till 1958. Enligt nuvarande detaljplan har det på 

närliggande fastighet Porjus 1:104 tidigare funnits garage med bilservice. För att utreda 

föroreningssituationen inom planområdet har en miljöteknisk markundersökning genomförts 

(Miljöteknisk markundersökning, Ramboll 2021-01-29). Undersökningen gjordes i fem provpunkter 

inom fastigheten Porjus 1:103, se figur 6. I samband med arbetet har två grundvattenrör 

installerats och grundvatten har provtagits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysresultaten från aktuell undersökning tillsammans med resultat från tidigare utredningar visar 

på förhöjda halter i jord och grundvatten;  

• Ytlig förekomst av PAH i en punkt (RA2006, se figur 6) vilket kan sammankopplas med 

förekomst av asfalt i jorden. Enligt figur 7 genomkorsar den gamla vägen hela fastigheten, 

därmed kan rester av asfalt förekomma längs med hela sträckan.  

Figur 6. Provpunkter inom fastigheten Porjus 1:103, RA2001-RA2006 (RA2004 utgick efter 

övervägande i fält). (Ramboll, 2021. Underlagskarta Flygfoto 1960, Lantmäteriet) 
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• Förekomster av tungmetaller i grundvatten med hög eller mycket hög farlighet (arsenik, 

bly och nickel) vilka kan sammankopplas med tidigare smältverksverksamheter. Uppmätta 

halter indikerar ett tillstånd med hög eller mycket hög halt för namngivna ämnen.  

• Förekomster av tungmetaller i grundvatten med låg eller måttlig farlighet (aluminium, 

järn och mangan) vilka är naturliga i sitt ursprung, men påvisade förhöjda haltnivåer 

(mycket höga halter) beror troligtvis på den tidigare smältverksverksamheten (påverkas 

bland annat av vittring från upplagda slagghögar). Halterna kan förklara de relativt höga 

resultaten avseende konduktivitet.  

I fyra av fem undersökningspunkter har ingen indikation på förorening i jorden noterats. PAH har 

mycket hög farlighet, men tillståndet omkring den förhöjda punkten bedöms vara måttligt all-

varligt.  

Påverkan på grundvattnet bedöms variera från måttlig till stark grad av påverkan, med avseende 

på de undersökta metallerna. De förhöjda haltnivåerna i grundvattnet förekommer troligtvis inom 

ett betydligt större område än den avgränsade fastigheten Porjus 1:103. 

Risker för människor och miljö 

För att ett förorenat område skall utgöra en risk krävs en föroreningskälla där föroreningen är 

tillgänglig eller kan transporteras till platser där ett skyddsobjekt kan exponeras. För att en faktisk 

risk skall föreligga måste exponeringen vara av sådan omfattning att den kan ge upphov till 

negativ effekt på skyddsobjektet. Framtida boende samt yt- och grundvatten har identifierats som 

skyddsobjekt. 

Då bostäder planeras innebär det att samtliga spridningsvägar (intag av jord, hudkontakt med 

jord, inandning av damm, inandning av ånga, intag av växter) för människa bör beaktas. Då det 

finns en potentiell spridningsväg mellan föroreningen och skyddsobjektet föreligger det en risk för 

negativ påverkan på människor. 

Det finns inga grundvattenuttag inom planerat bostadsområde. Fastigheten kommer att vara 

ansluten till det kommunala dricksvattennätet, men eftersom området är avsett för bostadsända-

mål utan restriktioner har grundvattnet i området betraktats som skyddsvärt. Det finns således en 

potentiell spridningsväg från grundvattnet till människor, till exempel uttag av ytligt grundvatten 

för bevattningsändamål. Vidare kan spridning från grundvatten till ytvatten ske med risk för 

negativa effekter som följd. 

Rekommendationer förorenad mark 

Rekommendationerna i den miljötekniska markundersökningen är att fyllnadsmassor innehållande 

asfaltrester schaktas ur och transporteras till godkänd anläggning för mottagning av sådana 

massor. Vidare rekommenderas att man inte gräver en ytligt brunn inom planområdet för utvinning 

av ytligt grundvatten för exempelvis bevattning. Genom att inte tillåta grävda brunnar, tas denna 

spridningsväg bort mellan människa (skyddsobjektet) och föroreningen. Därmed kvarstår inga 

risker för negativa effekter på människa. 

Spridningen av grundvatten till ytvatten är inte begränsat till planområdet och kan var kopplat till 

naturlig påverkan eller tidigare verksamhet. Planförslaget bedöms inte påverka denna spridning då 

ingen källa till föroreningar har identifierats inom planområdet. 

Slutsatser förorenad mark 

För att säkerställa att de förorenade fyllnadsmassorna tas omhand villkoras att startbesked för 

bostadsbebyggelse inte får ges förrän markföroreningar har avhjälpts. 

Enligt miljöbalken krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastigheters 

husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning 

har kommunen dock möjlighet att införa bygglovsplikt i detaljplan. En bestämmelse om 
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bygglovsplikt för brunnar för uttag av ytligt grundvatten styr därför möjligheten till anordning av 

grävda brunnar inom planområdet. Detta för att förhindra uttag från det förorenade ytliga 

grundvattenmagasinet.  

Enligt 28 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan 

till tillsynsmyndigheten vidta en åtgärd som kan medföra ökad risk för spridning eller exponering 

av förorening om denna risk inte bedöms som ringa. Eftersom ett genomförande av detaljplanen 

förutsätter ingrepp i ett förorenat område genom att gräva bort PAH-förorenade massor krävs en § 

28-anmälan i samband med schaktarbeten.  

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns registrerade inom eller i närheten av planområdet. 

Byggnadskultur, gestaltning och befintlig bebyggelse 

Hela Porjus samhälle är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB. Porjus 

kulturmiljövärden pekas också ut i Norrbottens kulturmiljöprogram (läs mer under 

Kulturmiljöprogram s.4).  

Tidigare har planområdet varit del av en äldre, större fastighet inom vilken man bedrev 

järnmanufaktur genom förädling av järnmalm. Inledningsvis skedde förädlingen i ett smältverk där 

dagens småbåtshamn ligger. 1941 flyttade smältverksverksamheten några hundra meter österut 

till en högre belägen plats, se figur 7. Smältverksverksamheten lades ner 1958. Under 1970-talet 

byggdes en helt ny kraftstation i Porjus. Vid denna tid uppfördes ett nytt villaområde på platsen för 

det gamla smältverket. Planområdet ligger i anslutning till villaområdet från 1970-talet, se figur 2.  

Då planförslaget är lokaliserat i ett befintligt bostadsområde med blandad ålder och utformning 

bedöms detaljplanens genomförande inte medföra negativa konsekvenser för befintlig 

bostadsbebyggelse eller inverka negativt på Porjus samhälle som särskilt utpekad kulturmiljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Det före detta järnverkets uppskattade område markerat med blått. Aktuellt 

planområde markerat med rött. Troligt läge för tidigare bensinstation markerat med 

stjärna. (Ramboll, 2021. Underlagskarta Lantmäteriet, 2021) 
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Offentlig och kommersiell service 

Planområdet är beläget inom Porjus tätort där det bland annat finns förskola och skola (F-5), 

sporthall, kiosk, bensinstation och golfbana. 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 

Gatunätet runt planområdets utgörs av lokalgator. Gång- och cykeltrafik sker inom samma 

gatuområde.  

Parkering, angöring 

Planområdet angörs från Industrivägen. Parkering anordnas inom egen fastighet. 

Kollektivtrafik 

Länstrafiken trafikerar idag Porjus med två busslinjer. Busshållplats finns längs väg E45 cirka 400 

meter sydväst om planområdet.  

Störningar och risker 

Buller 

Bullerberäkningar har utförts för planområdet för prognosår 2040 (PM Buller, Ramboll 2021-02-

11). Den totala årsdygnstrafiken (ÅDT) på väg E45 är idag 910 (uppmätt 2018) med 18 % tung 

trafik. Hastigheten byter från 50 till 70 km/h i höjd med planområdet. Då det saknas uppgifter om 

trafikmätningar på E45 efter år 2018 har prognos för trafiken år 2040 gjorts utifrån generella 

uppräkningstal från Trafikverket (Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-

2040-2065, Trafikverket, 2020-06-15). För Norrbottens län har uppräkningstal för tung trafik 

hämtats samt för Norrbottens fjäll och inland har uppräkningstal för personbilar hämtats. 

Uppräckningstal år 2017-2040 är för personbilar 0,95 och för lastbilar 1,32. Den totala ÅDT:n 

minskar något jämfört med idag enligt prognoserna men andelen tung trafik ökar. Hastighet på 

vägen förväntas vara 70 km/h som idag.  

Inlandsbanan trafikerades 2011 cirka 2,3 gånger per dygn. Ungefär hälften av tågtrafiken bestod 

av godståg och häften var persontrafik. Godstrafik körs under höst, vinter och vår medan 

persontrafik främst körs helger och under sommaren. Trafikeringen på Inlandsbanan 

prognostiseras att öka till 20 tåg/dygn, varav två persontåg och 18 godståg. Hastighet på banan 

förväntas vara 80 km/h i höjd med planområdet (Inlandsbanan AB, 2021). 

De riktvärden som gäller för nybyggnation av bostäder finns i Förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader. I 3 § anges att buller från spårtrafik och vägar inte bör 

överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 

1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Förordning (2017:359).   

Bullerberäkningarna visar att riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras inom 

nästintill hela planområdet. Även riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats klaras inom den 

sydöstra delen av planområdet (se den vänstra bullerkartan i figur 8). 70 dBA maximal ljudnivå 

klaras däremot inte om en uteplats ska anordnas. Endast ett smalt område närmast Industrivägen 

klarar dessa nivåer (se den högra bullerkartan i figur 8).  



Planbeskrivning   Diarienr: 2020:403 

Antagandehandling   Datum: 2021-05-03 

 11 
 

 

Bullerberäkningarna har gjorts på planområdet utan bebyggelse. När bostadsbyggnad uppförs 

kommer denna att skärma av bullret vilket ger en tystare sida i öst. Detta kan ge nivåer strax 

under riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats. Bestämmelse om att byggnad ska placeras med 

långsidan mot gatan har införts för att möjliggöra uteplats i anslutning till bostadshus. 

Säkerhetsavstånd 

Ny bebyggelse får inte uppföras närmare än 60 meter från Inlandsbanan (Inlandsbanan AB, 2021). 

Planområdet ligger precis utanför detta avstånd.  

Väg E45 är utpekad som primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen Norrbottens 

riktlinjer (Riktlinjer för fysisk planering Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i 

Norrbottens och Västerbottens län, 2019) bedöms planförslaget utgöra markanvändning i zon C. 

E45 har en hastighet på 70 km/h i höjd med planområdet samt en årsdygnstrafik (ÅDT) för tunga 

fordon på 164 fordon/dygn. För prognosår 2040 ligger denna siffra på 245 fordon/dygn. 

Området mellan planområde och E45 utgörs av en slänt och höjdskillnaden uppgår till fyra meter 

vilket utgör en naturlig vall. Planområdet ligger 16-17 meter från vallens närmsta kant mot vägen. 

Inga ytterligare riskreducerande åtgärder bedöms vara nödvändiga utifrån Länsstyrelsen riktlinjer. 

Radon 

I översiktsplanen för Jokkmokks kommun (2011) redovisas en översiktlig bedömning av 

radonförekomst i kommunen. De översiktliga mätningar som gjordes 2009 pekar på att stora delar 

av kommunens östra del, inklusive Porjus, utgör normalriskområde för radon. Vid radonvärden som 

Figur 8. Ekvivalent ljudnivå till vänster, maximal ljudnivå till höger. Planområdet markerat med blått. 

(Ramboll, 2021) 
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överskrider 200 bequerel per kubikmeter bör åtgärder vidtas. Bostadshus ska uppföras radonsäkert 

mot mark. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planområdet ligger flertalet meter över Porjusselets vattennivå. Ingen karterad skredrisk föreligger 

inom planområdet. 

Teknisk försörjning 

VA 

Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet. Varje fastighet ansluts för sig till 

det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

Dagvatten 

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner från tak och andra hårdgjorda ytor. Vid all 

ny exploatering är det viktigt att tänka på höjdsättning och ytavrinning för att förhindra 

översvämning och minimera skador av stora regn. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en 

fungerande dagvattenlösning inom planområdet. Planförslaget innebär en viss tillkommande 

hårdgjord yta men delar av planområdet har redan varit bebyggda. Kommunala 

dagvattenledningar finns inom och i närheten av planområdet. Kapacitet och utformning för 

dagvattenåtgärder bör utredas i projekteringsskedet.  

El-, opto- och teleledningar 

Opto- och teleledningar finns i Industrivägens gatuområde, liksom markförlagda 

lågspänningsledningar. Även en markförlagd lågspänningsledning och en optoledning passerar i 

planområdets norra del. Dessa ledningar tryggas med u-område. 

Avfall 

Avfallshantering ska ske enligt kommunens avfallsplan. 

Räddningstjänst 

Brandvattenpost finns utanför planområdets södra hörn. Tillgängligheten för utryckningsfordon till 

planområdet är god. 
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KONSEKVENSER 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att en eller två småhusfastigheter kan tillskapas inom 

planområdet. Byggrätterna medger uppförande av 1 ½-planshus med komplementbyggnad/er likt 

övrig bebyggelse i planområdets närhet. Planområdet bidrar till att skapa ett mer 

sammanhängande bostadsområde när den idag obebyggda fastigheten bebyggs med 

bostad/bostäder. 

Kommunala konsekvenser 

I översiktsplanen (2011) anges att förtätning av den befintliga bebyggelsen i Porjus är önskvärd i 

största möjliga mån för att kunna nyttja befintliga tekniska anläggningar och undvika 

nyinvesteringar i infrastruktur. I den detaljerade markanvändningskartan för Porjus tätort är 

fastigheten utpekad som institutionsområde för skola samt natur, övrig mark. Bedömningen är att 

denna användning inte längre är aktuell. Kommunen gör bedömningen att planförslaget är förenlig 

med översiktsplanens övergripande intentioner för Porjus. 

Riksintressen 

Inga riksintressen bedöms påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanen då planområdet 

ligger inom befintligt bostadsområde och markanvändning och byggrätt regleras i linje med 

områdets karaktär.  

Föroreningar 

Markundersökningen visar att planområdet är byggbart för bostäder om rekommendationerna om 

att fyllnadsmassor innehållande asfaltrester schaktas ur samt att man inte gräver ytliga brunnar 

inom planområdet. Uttag från det förorenade ytliga grundvattenmagasinet förhindras genom 

planbestämmelse om bygglovsplikt för brunnar för uttag av grundvatten. För att säkerställa att de 

förorenade fyllnadsmassorna tas omhand villkoras att startbesked för bostadsbebyggelse inte får 

ges förrän markföroreningar har avhjälpts. 

Kulturmiljö 

Planförslaget medger uppförande av 1½-planshus likt övrig bebyggelse i planområdets närhet. Då 

planförslaget är lokaliserat i ett befintligt bostadsområde med blandad ålder och utformning 

bedöms detaljplanens genomförande inte medföra negativa konsekvenser för befintlig 

bostadsbebyggelse eller inverka negativt på Porjus samhälle som särskilt utpekad kulturmiljö. 

Buller 

Bullerberäkningarna visar att riktvärdet för ekvivalenta ljudnivåer klaras inom största delen av 

planområdet. Maximal ljudnivå 70 dBA klaras däremot inte om en uteplats ska anordnas.  

Bestämmelse om att byggnad ska placeras med långsidan mot Industrivägen (p) möjliggör uteplats 

i anslutning till bostadshus, utifrån riktlinjerna för buller.  

Säkerhetsavstånd 

Planområdet ligger utanför skyddsavstånd från Inlandsbanan och E45. Inga riskreducerande 

åtgärder bedöms vara nödvändiga. 
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PLANENS GENOMFÖRANDE 

Tidplan 

Samråd  mars 2021 

Granskning april 2021 

Antagande  våren/sommaren 2021 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att efter bygglovsansökan få bygga 

i enlighet med planen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva 

planen utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för till exempel förlorad byggrätt). Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen dock att gälla tills den ändras eller upphävs av 

kommunen. 

Köpekontrakt 

Boliden Mineral AB avser att förvärva marken inom planområdet från Jokkmokks kommun genom 

köpekontrakt. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Detaljplanen omfattar endast kvartersmark inom vilken exploatör svarar för alla åtgärder. För 

befintliga ledningar inom planområdet som inte ägs av fastighetsägaren ansvarar ledningsägaren 

för säkerställande av nyttjanderätt till ledning. 

Ekonomi 

Exploatör står för kostnader kopplade till planarbetet. Exploatören ansvarar för och bekostar 

utbyggnad och iordningsställande inom planområdet. Detta innefattar ansvar för och bekostande 

av: 

• Fastighetsbildning för avstyckning av planområdet från fastigheten Porjus 1:103.  

• Erforderlig efterbehandling av marken med avseende på asfaltrester i fyllnadsmassor.  

• Samtliga övriga åtgärder inom planområdet vilket bland annat medför utgifter för bygglov, 

anslutningsavgifter till el-, tele- och va-ledningar samt anläggande av servisledningar inom 

den nya fastigheten/fastigheterna. 

Jokkmokks kommun åtar sig inga kostnader för genomförandet av detaljplanen. Anslutningsavgift 

tas ut i samband med anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Ledningsägaren ansvarar för och bekostar eventuell ansökan om ledningsförrättning. 

Fastighetsbildning 

Planförslaget möjliggör nybildning av fastighet genom avstyckning från fastigheten Porjus 1:103. 

För befintliga ledningar inom planområdet som inte ägs av fastighetsägaren bör nyttjanderätt 

säkerställas genom avtal eller ledningsrätt (ledningsförrättning). 

Markföroreningar 

En anmälan enligt § 28 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs i samband med 

schaktarbeten med avseende på PAH-förorenade massor.  
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Servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt 

Ledningsrätt för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten belastar fastigheten Porjus 1:103 inom 

södra delen av planområdet. Ledningarna tryggas med u-område. 

Upphävande av strandskydd 

Det generella strandskyddet gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det 

skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vatten. Syftena 

med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För att strandskyddet ska kunna upphävas inom ett område 

krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex 

särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c §: 

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl 

avskilt från området närmast strandlinjen. 

3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet kan inte tillgodoses utanför området. 

4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 

genomföras utanför området. 

5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området. 

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Strandskyddet upphävs inom hela planområdet med hänvisning till skäl nummer 2 då Inlandsbanan 

och väg E45 redan väl avskiljer planområdet från Porjusselet. 
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