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Beslut

Granskning av detaljplan för del av Junosuando by i enlighet med
PBL (2010:900) 5 kap.l8 §

8.1.2
Punkt enligt
KL 6 kap. 39 § lm.
delegations
ordning version 7,
KS 200525 §45. KS delegerar till Kommunstyrelsens ordförande att besluta om att
2020
ta planen på granskning under sommaren 2020.____________________________
Ärende
Ärendebeskrivning
Tidigare Plan- och miljönämnden, nu Bygg- och miljönämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan
för del av Junosuando by, området kring väg 395. Syftet med detaljplanen är att säkerställa en väl
fungerande väg, en säker trafikmiljö och en god boendemiljö i Junosuando med anledning av
Trafikverkets planerade åtgärder på väg 395.
I planförslaget föreslås kvartersmark för bostäder, handel, centrum, bilservice, kontor, tekniska anlägg
ningar, vattentäkt och brandstation samt allmän platsmark för lokalgata, genomfart, gång- och cykelväg
och natur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Ett genomförande av planen bedöms
kunna medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning är framtagen. Detaljplanen
handläggs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).
Planförslaget berör de fastigheter närmast väg 395 som ingår i Byggnadsplan för Junosuando kyrkby
(1977) och Byggnadsplan för Junosuando (Mäkitörmä) (1985). Även fastigheterna Junosuando 6:6, Ju
nosuando 1:16, Junosuando 1:19, Junosuando 1:20, Junosuando 1:22 och samfälligheten S 43:21 som
ligger utanför detaljplanelagt område ingår i planområdet.
Planförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning under 2014 och 2015. Planen lades se
dan vilande då förutsättningarna förändrades. En ny aktör, Kanusi Iron AB, bedriver nu gruvverksamhet i
Kaunisvaara och Trafikverket har återupptagit arbetet med vägplanen för väg 395 genom Junosuando.
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Arbetet med detaljplanen har därför också återupptagits. Då detaljplanen legat vilande under så pass lång
tid beslutade Bygg- och miljönämnen i december 2019 om att ytterligare en granskning skulle
genomföras, vilket skedde under perioden 2020-03-02 till och med 2020-03-29.
Efter den senaste granskningsperioden har Trafikverket genomfört mindre förändringar i vägplanen,
vilket har lett till att vägområdet blivit lite större. En gång- och cykelväg mellan Kangasvägen och
Bäckvägen har också lagts till. Granskande myndigheter har haft önskemål om kompletteringar vad gäller
bland annat miljökvalitetsnormer för vatten och riktlinjer för buller. Av den anleningen behöver detaljpla
nen nu tas ut på ytterligare en granskning i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap. 18 §. Då planfrågorna
övergått till kommunstyrelsen har frågan varit uppe i kommunstyrelsen (§ 45 KS KS.2020-231 200) och
det beslutades att kommunstyrelsens ordförande fick mandat att fatta ett delegationsbeslut om att ta ut
planen på granskning när alla handlingar var färdigställda. Planen föreslås granskas under perioden 9 juli
till 17 augjgti 2020. För en närmare redogörelse av vad som ändrats i planhandlingarna, se
granskningsutlåtande 3.
Bilagor och underlag
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande 3, granskningstid 2020-03-02 - 2020-03-29
Granskningsutlåtande 2, granskningstid 2015-02-09 - 2015-03-02
Granskningsutlåtande 1, granskningstid 2014-10-20 -2014-11-10
Samrådsredogörelse, samrådstid 2014-05-23 - 2014-06-20
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bullerutredning
Riskutredning
Sändlista
Fastighetsförteckning
Delges
Ett brev skickas ut till samtliga berörda fastighetsägare och andra interssenter enligt sändlistan, där
vissa myndigheter och instanser får alla handlingar. Flandlingarna tillgängliggörs på kommunens
hemsida samt finns i pappersform på ICA Nära Al skogs i Junosuando samt i kommunhuset. De
utställda handlingarna kompletteras med kartor som visar förändringen sedan senaste granskningen.
Planen kungörs i NSD och Norrbottens-Kuriren._________________________________________
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