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Detaljplan för Gamla Gymnastiksalen, del av Kåbdalis 4:75,
Kåbdalis, Jokkmokks kommun, Norrbottens län

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att ge möjlighet att inreda uthyrningslägenheter i den gamla
gymnastiksalen i Kåbdalis. Syftet är också att införa delar av ”Vägplan för E45 Kåbdalis
– trafiksäkerhetshöjande åtgärder” i detaljplanen.
Gymnastiksalen ligger centralt i Kåbdalis. Fastigheten har köpts av ett bolag som har
inrett delar av den befintliga byggnaden till uthyrningslägenheter. De har idag ett
tillfälligt bygglov för åtgärderna, men för en långsiktig användning krävs att
användningen ändras i detaljplan.
Detaljplanen ändrar användningen av marken från ”Allmänt ändamål” och ”Allmän
plats: vägmark och torg” till ”Centrum och bostäder” samt ”Väg”.
Byggnader tillåts i två våningar på kvartersmarken och detaljplanen begränsar
byggrätten till högst 500 m2 byggnadsarea.
Utfartsförbud införs på en del av kvartersmarken som gränsar mot väg E 45.
Strandskyddet upphävs inom en del av planområdet.
Planen handläggs som ärende med utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen
(2010:900). Under samrådstiden handlades planen med standardförfarande, men
eftersom en bestämmelse om upphävande av strandskydd har införts på plankartan så
växlar kommunen nu till handläggning med utökat förfarande.
Planområdet berörs inte av några riksintressen.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Gamla gymnastiksalen ligger på Kåbdalis 4:75, centralt i Kåbdalis, väster om väg E45 och
ca 6 mil söder om Jokkmokk.

mot Jokkmokk

E 45

Planområde

mot Älvsbyn

Areal
Planområdet har en area på ca 2900 m2.

Markägoförhållanden
Detaljplaneområdet utgörs av del av fastigheten Kåbdalis 4:75. Marken ägs av Kåbdalis
Lodge.

FÖRENLIGHET MED 3, 4, OCH 5 KAP. MB
Planområdet berörs inte av några riksintressen. Inget överskridande av
miljökvalitetsnormer för vatten eller luft befaras. Genomförandet av planen befaras inte
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motverka kommunens miljökvalitetsmål eller de nationella miljökvalitetsmålen.
Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen samt MKBförordningen. Genomförandet av planen bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 §§
har därför inte upprättats. Länsstyrelsen har tagit del av beslutet och delar kommunens
uppfattning (2017-02-20, diarienummer 402-1482-17).

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I den gällande översiktsplanen (laga kraft 2011-06-20) anges ”Institutionsområde” för
området.
I översiktsplanens rekommendationer för Kåbdalis anges att det finns utrymme för
förtätning inom detaljplanelagda områden. Det påpekas att den nuvarande detaljplanen
från 1954 är till stora delar i behov av översyn. Vidare framhålls att befintliga företag
bör utvecklas och nya företag etableras för att befintliga servicefunktioner inte ska
hotas.
Det påpekas också att möjligheten till en separerad gång- och cykelväg genom tätorten
behöver utredas.

Riksintressen
Planområdet omfattas inte av några riksintressen.

Strandskydd
Nästan hela planområdet ligger inom 100 meters avstånd från strandlinjen vilket
innebär att strandskyddet återinträder när gällande plan upphör. En bestämmelse om
upphävande av strandskydd för del av planområdet har därför införts på plankartan.

Detaljplaner
Det finns en byggnadsplan för området – Byggnadsplan för Kåbdalis, fastställd i mars
1954 (25-JOK-1844). I den betecknas den största delen av området med A II,
byggnadsmark för allmänt ändamål i två våningar. En smal remsa i öster regleras som
”allmän plats: vägmark eller torg”.

Kommunala beslut
Samhällsbyggarnämnden har 2016-10-27 beslutat ge tillfälligt bygglov i 5 år för de
lägenheter som inretts i gamla gymnastiksalen. Nämnden beslutade också att en ändring
av detaljplan ska göras.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består av den befintliga gymnastiksalen, som är en
envåningsbyggnad i trä. Aktuell byggnadsplan tillåter bebyggelse i två våningar och
reglerar inte byggnadsarean.

Gamla gymnastiksalen sedd från E 45, vy mot söder.
Runt omkring planområdet ligger flera småhus i en eller två våningar. Alldeles intill,
också på Kåbdalis 4:75 men utanför planområdet, ligger både brandstationen och
bagarstugan.

Bagarstuga, mellan el-central och förråd,
vy mot väster.

Brandstation, vy mot norr.
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Ny bebyggelse
Detaljplanen ändrar användning av marken från ”Allmänt ändamål” och ”Allmän plats:
vägmark eller torg” till ”Centrum och bostäder” samt till ”Väg”. Syftet är i första hand att
möjliggöra att den gamla gymnastiksalen byggs om till bostäder för uthyrning.
Beteckningarna centrum och bostäder ger möjlighet att utveckla verksamheten med
exempelvis servering eller samlingslokal, eller att så småningom inrätta permanenta
bostäder. Både centrumverksamhet och bostäder kan anses lämpliga på platsen, liksom
kombinationer dem emellan. I förlängningen är det naturligtvis möjligt att den gamla
byggnaden rivs och ny bebyggelse uppförs.
Ny bebyggelse regleras till max två våningar och en sammanlagd byggnadsarea på 500
m2. Det innebär ingen förändring av våningsantalet, däremot regleras byggnadsarean – i
gällande byggnadsplan finns ingen begränsning av ytan. Gymnastiksalen har en
byggnadsarea om ca 240 m2. Planen tillåter alltså ungefär dubbelt så mycket.
Dessutom tillåts bebyggelse med uthus, tex carport eller förråd, på en del av den
nuvarande gårdsplanen. Sådan bebyggelse får ha en högsta byggnadshöjd om 3,5 m.

Natur
Planområdet består till största delen av hårdgjord yta och bebyggelse – den befintliga
gymnastiksalen och grusplanen framför. Bakom gymnastiksalen, i slänten ned mot
vattnet, växer blandskog.
Förhållandena kommer sannolikt inte att förändras vid detaljplanens genomförande.

Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet, vid alla kuster, sjöar och
vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både upp
på land och i vattenområdet. Syftet med strandskyddet är dels att långsiktigt trygga
allmänhetens tillgång till strandområden och dels att bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet.
Nästan hela planområdet ligger inom 100 meters avstånd från strandlinjen. För denna
del av planområdet återinträder strandskyddet när den gamla detaljplanen upphör att
gälla och ersätts av den här detaljplanen.
För den del av planområdet som idag är bebyggd, samt området till öster om denna,
finns dock skäl att upphäva strandskyddet.
Ett upphävande ska prövas mot miljöbalkens 7 kap 18c §. Skälen för upphävande är att
marken där den gamla gymnastiksalen står, samt området öster om denna är
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Både bebyggelsen och tomtens topografi, där aktuellt område ligger på en höjd med en
förhållandevis brant slänt ner mot området vid vattnet, gör att det inte kan användas för
allmänhetens tillgång till strandområdet. Området är dessutom bebyggt och hårdgjort
på ett sätt som inte ger goda livsvillkor för djur eller växtliv.
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Det finns fortfarande gott om plats för fri passage längs strandområdet till väster om
planområdet.
Intresset av att detaljplanera området, för att främja ortens utveckling, väger tyngre i
det här läget än strandskyddets syften.

S:2

4:68

Ljusgrått område visar
område inom 100 m från
strandlinjen.
Inom detta område
återinträder strandskydd
när en detaljplan upphör
att gälla eller ersätts av
annan detaljplan.

str

i n je
andl

Skrafferat
område visar
inom vilket
område den här
detaljplanen
upphäver
strandskyddet.

4:75
4:2

4:49

Illustration av strandskyddsområde och område för upphävande av strandskydd

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området.

Markradon
Radon är en luktlös gas som kan orsaka hälsoproblem för människor vid för höga halter
i inomhusluften. En översiktlig markradonundersökning i Jokkmokks kommun (SGAB,
1989) visar att den sydöstra delen av kommunen, inklusive Kåbdalis tätort, ligger inom
ett eventuellt högriskområde. Senare flygundersökningar av uranhalter (SGU, 2009)
pekar på att stora delar av den sydöstra kommundelen utgörs av normalriskområde. För
ny bebyggelse bör man säkerställa att radon från marken inte läcker in i byggnaderna.
En radonundersökning bör göras för att säkerställa att nya bostäder inom planområdet
inte medför hälsorisker för människor. Alternativt kan ny bebyggelse utföras i
radonsäkrat utförande. I bygglovärenden ska redovisas hur radonfrågan har hanterats.
Gällande riktlinjer för radon i inomhusluft ska klaras. Vid mätning av radon ska
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning följas.
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Risk för ras/skred/höga vattenstånd
I plan- och bygglagen betonas vikten av att kommunen i sin planering också tar ansvar
för långsamma katastrofer. Det bedöms inte finna någon hög risk för skred eller
översvämningar inom eller i närheten av planområdet.

Friytor för lek och rekreation
Behovet av friytor för lek och rekreation bedöms kunna uppfyllas inom den egna
fastigheten samt genom den rikliga tillgången till naturmark i närområdet.

Offentlig och kommersiell service
I Kåbdalis finns en diversehandel/livsmedelsbutik med kafé och bageri som också är
ombud för apotek och systembolag samt en bensinanläggning. Två restauranger ligger i
anslutning till Kåbdalis Skidliftar och Stugby precis norr om Kåbdalis. Övrig kommersiell
service finns i Jokkmokk, ca 6 mil norrut.
Det finns ingen barnomsorg och ingen skolverksamhet i Kåbdalis. Närmaste förskola och
skola finns i Jokkmokk.

Gator och trafik
Planområdet ligger omedelbart väster om E 45. Trafikverket planerar för en gång- och
cykelväg på sydvästra sidan om E 45. För planområdet medför det dels att
anläggningarna inom vägområdet breddas något, dels att det är lämpligt att hålla nere
antalet utfarter mot E 45 av säkerhetsskäl.
Idag finns två utfarter från planområdet mot E45, varav Trafikverket vill stänga den
södra. Befintlig utfart i nordöstra delen av planområdet, som används även för trafik till
och från bagarstugan, brandstationen m.fl., kan nyttjas i fortsättningen. Utfartsförbud
har därför förts in i detaljplanen längs södra delen av gränsen mellan kvartersmarken
och vägområdet i planen.
Detaljplanen omfattar inte nuvarande anslutningsväg till brandstationen, bagarstugan
m.fl.

Trafikbuller
Buller är icke önskvärt ljud och upplevs därför som en störande faktor. Buller kan ge
effekter på människors hälsa genom uppkomna störningar.
Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som miljöbalken och förordningar.
Nya regler för buller trädde i kraft under 2015 och 2016.
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3§ bör
buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och 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
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högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad (istället för 55 som anges ovan.)
Om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret
uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid
fasad mellan kl. 22.00-06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den
skyddade sidan.
Vid ombyggnad gäller att minst ett bostadsrum i varje bostad bör vara vänt mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad.
Förordningen gäller för såväl planläggning som för bygglov.
Trafikbullret påverkas bland annat av trafikmängden och trafikens hastighet. Enligt
Trafikverkets mätning från 2015-01-01 är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) i Kåbdalis 632
för samtliga fordon varav 108 för tung trafik.
Tillåten hastighet på E45 genom Kåbdalis är 50 km/h.
Gällande trafikmängder längs E45 bedöms med stöd av Boverket och SKL:s handledning
”Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller” inte innebära att gällande riktvärden för
trafikbuller riskerar att överskridas inom planområdet. En särskild bullerutredning
bedöms därmed inte behövas.

Kollektivtrafik
Länstrafiken trafikerar sträckan dels sträckan Piteå-Älvsbyn-Jokkmokk (en avgång i
vardera riktningen på vardagar), Gällivare-Jokkmokk-Arvidsjaur-Östersund (en avgång i
vardera riktningen dagligen), och Kåbdalis-Jokkmokk (en avgång i vardera riktningen på
skoldagar.)
Inlandsbanan passerar Kåbdalis. Inför speciella evenemang, t.ex. Jokkmokks marknad,
erbjuds ibland möjligheten att ta tåget dit från Kåbdalis.

Parkering
All parkering sker på egen fastighet.

Tillgänglighet
Gårdsplanen är relativt plan, men den befintliga gymnastiksalen har en entrétrappa med
tre steg. Befintlig golvnivå ligger alltså ca 0,5 m över mark. För att rullstolsburna
personer ska kunna ta sig in krävs en ramp. Rampen bör vara minst 6 m lång för att
åstadkomma en lutning på max 1:12 och minst 1,3 meter bred. Entrén (eller entréerna)
ska vara lätta att upptäcka (BBR 2011:6, tom BFS 2016:13, 3:132) och bör därför vara
kontrastmarkerade och väl belysta.
Det finns plats inom fastigheten att anlägga ramp (ramper).
För ombyggnad såväl som för nybyggnad bör tillgängligheten beaktas vid bygglovet.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Regnvatten och dagvatten från fastigheten infiltreras naturligt i marken.

Avfall
Avfallshantering ska ske enligt kommunens avfallsplan.
Hämtning av avfall kommer att ske samlat vid utfarten till E 45.

El
Fastigheten är ansluten till det befintliga elnätet.
Ledningar till angränsande bebyggelse är markförlagd inom planområdet. Berörd mark
regleras därför som område för underjordiska ledningar (u-område) och får ej bebyggas.

Värme
Det finns ingen fjärrvärme i Kåbdalis. Uppvärmningslösning väljs av fastighetsägaren.
Energisnåla uppvärmningssystem rekommenderas.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren ansvarar för exploateringen av planområdet.
Kommunen ansvarar för befintliga vatten-, avlopps-, och dagvattenledningar fram till
fastighetsgränsen.
Fastighetsägaren ansvarar för eventuella nya servisledningar o.d. inom fastigheten.
Vattenfall ansvarar för elledningar fram till anslutningspunkt vid byggnaden.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Trafikverket är dock
väghållare.
Kommunen är huvudman för vatten- och avloppsförsörjningen.
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Tidplan
Planen handläggs som ärende med standardförfarande, enligt Plan- och bygglagen
(2010:900).
Preliminär tidplan för detaljplanen:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

april-maj 2017
september
oktober
november

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen ger stöd åt en avstyckning av kvartersmarken inom planområdet från
Kåbdalis 4:75. Fastighetsbildningen sker med stöd av fastighetsbildningslagen.

Ledningsrätt eller servitut
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas
med ledningsrätt eller servitut.

EKONOMISKA FRÅGOR
Fastighetsägaren till Kåbdalis 4:75 bekostar detaljplanen samt eventuella
undersökningar i samband med denna.
Ombyggnationen samt en eventuell framtida nybyggnad inom planområdet bekostas av
fastighetsägaren. Det avser bland annat radonundersökning, projektering,
bygglovavgifter och samtliga bygg- och anläggningskostnader som uppstår.
Detaljplanens genomförande bedöms inte förorsaka kommunala kostnader.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Arbetet med planhandlingarna har utförts av Nordmark & Nordmark arkitekter på
uppdrag av fastighetsägaren. Planhandlingarna har upprättats i samråd med
Samhällsbyggaravdelningen i Jokkmokks kommun genom Sigrid Segerström.
Upprättad i april 2017
Reviderad inför granskning i augusti 2017

Mia Persson
Arkitekt SAR/MSA
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