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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 planbestämmelser
Granskningsutlåtande
Illustrationskarta
Fastighetsförteckning
Grundkarta

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.
här är vi nu

▼
Samråd

Granskning

Antagande

Överklagan

Laga kraft

Figur 1, Illustration av planprocessens skeden, markering visar var i processen planen befinner sig.
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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 primärt till att skapa planmässiga förutsättningar för
bostadsbebyggelse samt tillfällig vistelse i form av lägenhetshotell. Planen
ger förutsättningar för bostäder tillfällig vistelse i lägenhetshus i tre
byggnadskroppar med ca 24 lägenheter. Planförslaget har även till syfte att
ge förutsättningar till bildandet av en gemensamhetsanläggning för
lokalgatan som idag är placerad inom planlagd mark för natur.
Planen handläggs i enlighet med PBL 2010:900 regler om utökat förfarande.

PLANDATA
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Berört område är beläget i Kåbdalis sydöstra del, ca 6 mil söder om
Jokkmokk. Området är beläget söder inom området Mästertoppen.
Planområdet omfattar del av Kåbdalis 2:68 samt Kåbdalis 2:70 som är i
privat ägo.

Figur 2, Jokkmokk kommuns översiktsbild över området, Kåbdalis 2:70. Blå cirkel visar ungefärligt
läge för planområde.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer och program
Kommunala planer att beakta.
Översiktsplaner
- Kommuntäckande översiktsplan för Jokkmokks kommun (ÖP) har
antagits av kommunfullmäktige 2011.
Översiktsplanen beskriver och anger följande förutsättningar för berört
område:
Kåbdalis ligger i kommunens sydvästra del intill E45 ca 6 mil söder om
Jokkmokk. Inlandsbanan passerar genom tätorten som har ca 55 bofasta
invånare. Huvudnäringen i Kåbdalis har genom åren varit skogsbruk.
Servicen i byn är begränsad, men det finns bl. a. en skola och en
diversehandel/livsmedelsbutik som också är ombud för apotek och
systembolag samt en bensinanläggning.
Den välkända vintersportanläggningen Kåbdalis Skidliftar och Blåfjell
stugby sysselsätter ett 20-tal personer under säsong, varav ett antal
helårsanställda. Anläggningen är under utveckling och en ny stollift och nya
möjligheter till logi har uppförts vid anläggningen under de senaste åren.
För att de befintliga servicefunktionerna inte ska hotas bör nya företag
etableras och de befintliga företagen utvecklas. Kåbdalis Skidliftar och
Blåfjell stugby samt Kronogård Vildmark är attraktiva utflykts- och
turistanläggningar.
I översiktsplanens (2011) och tätortskartan för Kåbdalis anges för berörd del
fritids- och kulturanläggning.
Kommunen gör bedömningen att föreslagen plan är förenlig med
översiktsplanen.
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Figur 3: Utsnitt från Jokkmokks kommuns översiktsplan 2011. Planområdet markerat med blå ring.

Detaljplaner
Området omfattas av detaljplan för Kåbdalis 2:68 m.fl. Fritidsbostäder,
sporthotell m.m. (2510-P10/11) från 2010. I planen är det berörda området
planlagt för kontor/hotell. Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år.
Genomförandetiden löper fram till 2020-07-12.
Kommunen har bedömt att vissa saker i gällande plan inte stämmer eller kan
förbättras. Ändringen bedöms inte påverka fastighetsägare negativt i form
av exempelvis minskad byggrätt, utan bedöms leda till ökad tydlighet och
framkomlighet. Kommunen har därför tagit beslut att planen ändras innan
genomförandetidens utgång för gällande plan.

Figur 4: Gällande detaljplan för området.
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Behov av miljöbedömning
Jokkmokks kommun har gjort en undersökning i enlighet med
Miljöbedömningsförordning (2017:966), 6 kap Miljöbalken. Syftet är att
identifiera omständigheter som talar för eller emot om plan kan innebära en
betydande miljöpåverkan.
Kommunen har efter samråd med länsstyrelsen fått in följande yttrande:
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att genomförandet av
detaljplanen inte torde leda till en betydande miljöpåverkan.
Strandskydd: Enligt Länsstyrelsens i Norrbottens län avgränsningsbeslut
avseende det generella strandskyddet (Dnr 231-6276-97) omfattas inte den i
denna detaljplan aktuella sjön av strandskyddsbestämmelserna.

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
Riksintresse för friluftslivet
Aktuellt planområde är inom området för riksintresse för friluftsliv enligt
MB 3 kap. 6 §. Fler boendemöjligheter i området skapar förutsättningar för
en utveckling av Kåbdalis som vinterskidort samt ger möjlighet för fler
människor att nyttja ortens omkringliggande områden för friluftsaktiviteter.
Exploateringen sker i direkt anslutning till ett redan ianspråktaget område.
Riksintresse för försvarsmakten
Planområdet omfattas av försvarsmaktens riksintresse, 3 kap. 9§,
stoppområde för höga objekt.
Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens(MB) 3 kap.
Riksintressen enligt 4 kap MB
Användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde är inte
aktuellt för detaljplaneområde och området berörs ej av riksintresset.
Kommunen bedömer att planens genomförande inte innebär en påtaglig
skada på riksintresset och att planförslaget är förenligt med miljöbalkens 4
kap.
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB
För planområdet finns det miljökvalitetsnormer för utomhusluft och
vattenförekomster som berörs. Detaljplanen bedöms inte medföra att någon
miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överskrids.
Utomhusluft
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.
Lokalt medför förändringen inga märkbara miljöeffekter. Globalt leder ökad
biltrafik till negativa effekter.
Vatten
Miljökvalitetsnormer finns för yt- och grundvattenförekomster.
Varevuoljaure har en ytvattenavrinning mot vattenförekomsten
Kåbdalisjaure som uppnår god ekologisk samt kemisk status enligt
Länsstyrelsens senaste klassning i Vatteninformationssystem Sverige.
Planområdet bedöms ej påverka statusen och miljökvalitetsnormen negativt.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Naturmiljö
Mark och vegetation
Området är beläget på en höjd väster om sjön Varevuoljaure. Området
består i huvudsak av brukad tallskog och eventuella naturvärden som kan ha
funnits är redan borta. Befintlig exploatering av lokalgata som försörjer
bostadsbebyggelsen söder om planområdet samt genomförandet av planen
innebär att hårdgjorda ytor tillskapas för infarter och parkering. Området är
relativt kuperat vilket förutsätter fyllning och schaktning vid uppförandet av
ny bebyggelse. Se även avsnitt Bebyggelse - Ny bebyggelse.
Strandskydd
Enligt Länsstyrelsens i Norrbottens län avgränsningsbeslut avseende det
generella strandskyddet (Dnr 231-6276-97) omfattas inte den i denna
detaljplan aktuella sjön av strandskyddsbestämmelserna.
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:S jordartskarta för området utgörs det ytliga marklagret av
morän. Se figur 2. Kommunen bedömer att ingen geoteknisk undersökning
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behöver göras i detta skede, men de geotekniska förutsättningarna kan vid
kommande bygglovsskede behöva utredas.

Figur 5, Jordartskarta över berört område, där ljusblå färg står för morän. Källa SGU..

Kulturmiljö
Fornlämningar
När gällande detaljplan togs fram för Mästertoppen gjordes en arkeologisk
utredning. Utredningen resulterade i två fornlämningar registrerades. Dessa
två fornlämningar har i gällande plan ett skyddsområde att beakta.
Genomförandet av denna plan kommer inte påverka fornlämningarna.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse.
Ny bebyggelse
Planförslaget innebär en ny exploatering av bostäder (B) i anslutning till
befintlig bostadsbebyggelse. Planen medger även tillfällig vistelse (O) i
form av lägenhetshotell eller dylikt. Inom kvartersmarken regleras
bebyggelsen omfattning med en största utnyttjandegrad (e1) om 25% av
fastighetsarean, en högsta nockhöjd på +367 samt +369 meter över angivet
nollplan enligt höjdsystemet RH 2000 i den norra respektive södra delen.
Bebyggelsen föreslås få en tillåten takvinkel mellan 15 och 37 grader.
Komplementbyggnader får uppföras till en högsta byggnadshöjd om tre
meter.
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För att bebyggelsen skall anpassas till omgivningen samt för att minimera
en negativ påverkan på landskapsbilden regleras även takmaterialet och
fasadkulörer med bestämmelser om att tak ska vara av icke reflekterande
material (f1) respektive fasader ska vara i en färgsättning med jordnära ljusa
kulörer till kulörer i gråbrun- eller svartskala (f2).
För att behålla så mycket naturmark som möjligt bör schaktning och
fyllning på tomten minimeras. För ändring av markhöjd mer än 0,5 meter
inom planlagt område krävs marklov.
De är möjligt att bygga med suterrängvåning inom området. Det kan
innebära konsekvenser för VA-lösningar, se avsnitt Teknisk försörjningVatten och avlopp.

Figur 6, Utsnitt från plankartan.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inga arbetsplatser finns inom planområdet.

Service
Livsmedelsbutik finns i byn. Exploateringen ger ett bättre underlag för
affären att finnas kvar i byn.

Friytor
Lek och utemiljö
På tomterna och i närheten finns det tillräckligt stora och fria ytor som
lämpar sig för lek och utevistelse. Ingen iordningställd lekplats föreslås i
planförslaget.
9

ANTAGANDEHANDLING
Dnr /Ärendebeteckning: 2018:321
2019-10-01

Rekreation och Idrott
Mycket fina strövområden finns i anslutning till planområdet. I direkt
anslutning till området finns Kåbdalis skidanläggningar som erbjuder goda
möjligheter för rekreation.

Vattenområden
Planområdet omfattar inget vattenområde.

Gator och Trafik
Gatunät
Inom planområdet ges planmässiga förutsättningar för lokalgata inom ett
gatuområde på ca10 meter bredd. Tillfart till parkering för bostäderna sker
direkt från denna. Trafikmängden på gatorna i området förväntas inte bli
stor. Den största trafikmängden förväntas ske vid högsäsong för
skidanläggningen.
Planen ger förutsättningar för genomförandet av en
gemensamhetsanläggning till befintlig väg. Befintlig väg behöver dock inför
bildandet av samfälligheten justeras i läge inom tre områden där den förlagts
på delar av privata bostadsfastigheter. Se figur 7 och 8.
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Figur 7, Utsnitt från grundkartan som visar konfliktpunkter samt befintlig väg som är i strid med
gällande plan.

Figur 8, Utsnitt från plankartan som visar nytt området GATA där befintlig lokalgata finns.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Ingen separerad gång- och cykelväg finns till eller i området.
Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns vid affären i Kåbdalis, bussar
som trafikerar sträckor förbi Kåbdalis är Länstrafikens bussar nr 36, 45 och
405. Inlandsbanan passerar ca 50 m från planområdets västra gräns.
Parkering, utfarter
Parkeringsplatser behöver lösas inom den egna fastigheten för att inte ge
spilleffekter utanför området. För området finns uppskattningsvis behov av
1,5 parkeringsplats per lägenhet.

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 bullproblematik föreligger ej i detta planområde.
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Farligt gods
E45 är en rekommenderad väg för farligt gods. Planområdet påverkas inte
av denna.
Översvämningar
Det föreligger ingen risk för att höga flöden eller översvämningar som 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 utgör
normalriskområde.
Nationellt miljömål, God bebyggd Miljö, delmål: God inomhusmiljö:
Radonhalten ska vara lägre än 200 Bq i alla skolor och förskolor år 2010,
och i bostäder år 2020.
Risk för skred
Riks 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
Genomförandet av planen medför ingen risk för människors hälsa eller
säkerhet när det gäller elsäkerhet eller påverkan av strålning.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
För planområdet finns förutsättningar att ansluta ny bebyggelse till det
kommunala VA-nätet.
Vid byggande av suterrängvåning som ligger lägre än anslutningspunkt till
det kommunala avloppet bör funktion till vatten och avlopp för nedre plan
kontrolleras med kommunen innan bygglovshandlingar tas fram.
Dagvatten
Inget kommunalt dagvattensystem finns i eller i anslutning till planområdet.
Fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten. De geotekniska
egenskaperna ger goda förutsättningar till lokalt omhändertagande med
infiltration inom egna tomten. Längs med lokalgatan ges förutsättningar till
öppna svackdiken med naturlig infiltration.
12

ANTAGANDEHANDLING
Dnr /Ärendebeteckning: 2018:321
2019-10-01

El, tele och IT-struktur
I direkt anslutning till planområdets sydvästra del finns en
transformatorstation som regleras i gällande detaljplan för området.
Planering av utbyggnad av fibernätet till Kåbdalis är aktuellt och pågående.
Avfall
Avfallshantering inom området sköts av Jokkmokks kommun. Kommunen
ansvarar idag för sophämtningen i närområdet. Hämtning av hushållsavfall
sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats
inom rimligt gångavstånd. Inom kvartersmarken i nära anslutning till
lokalgatan ska komplementbyggnad innehållande sophantering uppföras.

Landskapsbild
Planområdet ansluter till befintlig bebyggelse och genomförandet av planen
innebär ingen större påverkan på landskapsbilden. Bestämmelser för en
anpassning till omgivningen samt för att minimera risken för negativ
påverkan på landskapsbilden, påförs plankartan och skall vid bygglov
tillgodoses.

KONSEKVENSER
Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt med en genomförandetid som
fortfarande gäller. Den nya planen och föreslagen markanvändning för
bostäder och tillfällig vistelse innebär ingen större skillnad mot gällande
detaljplan som medgav en markanvändning för hotell och kontor torde inte
innebära någon negativ påverkan för någon sakägare. Att planen nu medger
markanvändningen för bostäder torde inte innebära någon risk av ökad
mängd trafik i området. Oavsett om det är bostäder i form av lägenheter
eller lägenheter som hyrs ut för tillfällig vistelse generar de samma mängd
trafik. Till skillnad mot gällande plan kan detaljplanens utformning ge bättre
trafikmässiga förutsättningar i området när inte all trafik måste passera
genom hela området.
Planförslaget ger förutsättningar för fler bostäder/fritidshus i Kåbdalis,
vilket ökar möjligheten för fler människor att nyttja friluftsanläggningarna
samt närområdena för friluftsliv. Planförslaget ger även förutsättningar för
bildandet av samfällighet för väg.
Genomförandet innebär att det inte är ett helt oexploaterat område som tas i
anspråk i avseende landskapsbild eller miljövärden. Planområdet ligger i
anslutning till ett redan ianspråktaget område på Mästertoppen.
Marken är till stora delar redan påverkat av skogsbruket och ingen natur av
högre värden bedöms finnas, de negativa effekterna på miljön torde bli
marginella.
Planförslaget innebär inga risker för människors hälsa eller säkerhet.
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Genomförandet av planen och bildandet av samfälligheten för lokalgatan
innebär att befintlig vägdragning inom tre områden behöver justeras.

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 utökat planförfarande och en preliminär tidplan är:
Samråd maj 2019
Granskning augusti 2019
Antagande oktober 2019
Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 5 år från det att planen vinner laga kraft.
Planen fortsätter att gälla efter genomförandetidens utgång.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Kommunen anser att enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna
lämpar sig bra i denna del av Kåbdalis, inga andra kommunala gator eller
naturområden med kommunalt huvudmannaskap finns i den direkta
anslutningen.

TEKNISKA ÅTGÄRDER
Tekniska utredningar
Inga utredningar ligger till grund eller som underlag för planen, vid
framtagande av gällande plan har dock arkeologisk utredning genomförts.

EKONOMISKA ÅTGÄRDER
Planekonomi
Framtagandet av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren till Kåbdalis
2:70.

14

ANTAGANDEHANDLING
Dnr /Ärendebeteckning: 2018:321
2019-10-01

Genomförandet av förändringar av gator och annan infrastruktur bekostas av
ägaren till Kåbdalis 2:68.
Fastighetsägaren ansvarar för exploatering inom kvartersmarken som
fastigheten berör.
Fastighetsägaren av Kåbdalis 2:70 bekostar lantmäteriförrättning vid
bildande av gemensamhetsanläggning.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Planområdet omfattar del av fastigheterna Kåbdalis 2:70 samt Kåbdalis
2:68.
För allmän plats GATA och NATUR inom planområdet bildas en
gemensamhetsanläggning. En samfällighetsförening kan då bildas med
ansvar och förvaltning av gemensamhetsanläggningen.
Konsekvenser för respektive fastighet
Kåbdalis 2:70 och Kåbdalis 2:68, berörs av planförslaget och
konsekvenserna innebär att delar av fastigheten Kåbdalis 2:68 styckas av för
lokalgata och naturmark.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Tjänstemän
I samband med planarbetet har kommunens tjänsteman Sigrid Segerström,
planarkitekt från Samhälls- och infrastrukturfunktionen medverkat.
Konsulter
Uppdragsledare och ansvarig planarkitekt är Joakim Lundbäck, WSP
Sverige AB. Planförfattare är Joakim Lundbäck, planarkitekt och Moujan
Memar, planarkitekt, WSP Sverige AB.

Upprättad 2019-10-01

Erik Fagerström
chef samhälls- och
infrastrukturfunktionen
Jokkmokks kommun

Joakim Lundbäck
planarkitekt
WSP Sverige AB
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