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Förord
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY (tidigare ÅFInfrastructure AB) i dialog med Kiruna kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att
utgöra underlag för miljöbedömning av en ny detaljplan i Kiruna kommun för att möjliggöra
etablering av en ny begravningsplats. Under perioden för miljökonsekvensbeskrivningens
framtagande befinner sig planprocessen för denna detaljplan under planskede, skedet inför
samråd. Planen planeras att vara på samrådsutställning mellan 9 juni och 30 juni 2022.
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Sammanfattning
Kiruna stad genomgår en omfattande stadsomvandling. Nya stadsområden anläggs
successivt, vissa befintliga stadselement flyttas och befintlig stadsstruktur omvandlas.
Stadsomvandlingen är en förutsättning för LKAB:s fortsatta malmbrytning i Kiirunavaara.
Uttaget av malm i Kiirunavaara orsakar deformationer som successivt kommer att påverka
en större del av Kirunas befintliga bebyggelse.
Minneslunden och Mariakapellet med tillhörande kolumbarium och krematorium kommer att
beröras av gruvbrytningen vid samma tidpunkt som Kiruna kyrka (år 2026-2028). Därför
planeras ett nytt kapell byggas och minneslunden och kolumbariet flyttas samt att ett nytt
krematorium byggs.
Planarbetet för en ny begravningsplats startade med att kommunstyrelsen den 7 december
2020 beslutade att ge positivt planbesked för området och ge stadsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. Det fattades samtidigt beslut att frångå den
fördjupade översiktsplanen för Kiruna C som antagits under 2014, den
kommunövergripande översiktsplanen som antagits under 2018, samt att detaljplanen ska
upprättas med utökat planförfarande. För att skapa utrymme för en ny begravningsplats
med krematorium, kapell, minneslund och kolumbarium har Kiruna kommun tagit fram ett
förslag till detaljplan för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173. Båda fastigheterna ägs
och förvaltas av Statens fastighetsverk.
Planområdet är beläget en kilometer norr om Kiruna nya stadskärna, öster om
Kurravaaravägen och Kiruna avfallsanläggning Den södra delen av planområdet angränsar
mot Trafikverkets europaväg 10 (E10). I öster angränsar planområdet till Kiruna golfbana. I
väster avgränsas området av en skoterled som befinner sig nära den angränsande
avfallsanläggningen. Avståndet till Kirunas befintliga centrumkärna är cirka 3 kilometer.
Planområdet är, med undantag för en bågskyttebana samt ett dike, inte exploaterat sedan
tidigare. De oexploaterade delarna består idag av naturmark vilken är bevuxen av björk,
gran och tall.

Planförslaget

När kommunen upprättar en plan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
kommunen göra en miljöbedömning av planen, i detta fall redovisas det i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med miljöbedömningen är att främja en hållbar
utveckling genom att beskriva och analysera miljöaspekter som kan komma att påverkas av
planen.
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för en begravningsplats med tillhörande
verksamheter. Begravningsplatsen ska innefatta ett nytt krematorium, kapell,
kolumbarium, minneslund och kyrkogård med tillhörande byggnationer för drift och
personalutrymmen. Det krematorium som ska uppföras är ersättning för det som måste
avvecklas vid nuvarande placering i gamla Kiruna C.
Kyrkogården ska inrymma gravplatser för kistbegravning, urn- och askbegravning. Vidare
är tanken att området ska inrymma gravplatser för olika trosinriktningar till exempel
muslimska och buddhistiska. Området ska också inrymma parkeringar för besökanden och
anställda.
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Miljökonsekvenser

De miljöfaktorer som bedömts vara relevanta att behandla i MKB är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riksintressen
Naturmiljö
Dagvatten
Hydrogeologi
Klimatpåverkan
Luftkvalitet
Risk och säkerhet
Buller
Avfall
Masshantering
Påverkan under byggtiden
Naturresurser
Befolkning och människors hälsa

Nollalternativ

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som beskriver konsekvenserna av den
förväntade utvecklingen på platsen om den föreslagna detaljplanen inte genomförs. Ett
nollalternativ betyder därför inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget utan
handlar om vilken utveckling som är trolig i området för det fall att ingen begravningsplats
anläggs inom det föreslagna planområdet.
I denna MKB bedöms nollalternativet utifrån den övergripande mark- och vattenanvändning
som följer av gällande översikts- och detaljplan samt de befintliga verksamheter som är
knutna till det föreslagna detaljplaneområdet. Det föreslagna området för begravningsplats
antas därför förbli ett skogsmarksområde, om än inte fullt så opåverkat av mänsklig
aktivitet som idag.
I såväl den fördjupade översiktsplanen för Kiruna som den kommunövergripande
översiktsplanen har det aktuella området avsatts för idrottsändamål: ”Idrott golfbana,
bågskyttebana och ridanläggning”. Den bågskyttebana och golfanläggning som idag finns i
närområdet förväntas därför fortsätta sin verksamhet även i ett nollalternativ. Därtill är
området föreslaget som en potentiell plats för omlokalisering av ridstallet och dess
verksamheter.
På sikt förväntas området komma att besökas av fler människor bland annat på grund av
flytt av Kiruna centrum.
I söder angränsar det föreslagna detaljplaneområdet till väg E10 tillsammans med Kiruna
stadsomvandling kommer därför, även i ett nollalternativ, att innebära en betydande
förändring av ljudbilden i området.
I ett nollalternativ kvarstår behovet av att omlokalisera Kirunas krematorium som ligger
inom deformationsområdet för pågående gruvbrytning i Kiirunavaaragruvan samt att skapa
möjligheter för en ny begravningsplats då befintliga begravningsplatser i Kiruna och
Poikkijärvi saknar utbyggnadsmöjligheter. Lokaliseringsalternativ är samtliga belägna på ett
avstånd överstigande fyra kilometer från Kiruna nya centrum, vilket bedöms försvåra
tillgängligheten jämfört med det aktuella planförslaget.
I tabellen nedan redogörs en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där
nollalternativet jämförs med planförslaget. Bedömningsgrunder och åtgärder är inräknade i
bedömningarna.
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Planförslaget bedöms medföra en liten till måttligt negativ konsekvens avseende naturmiljö,
hydrogeologi, risk- och säkerhet samt masshantering i jämförelse med nollalternativet.
För dagvattnet, klimatpåverkan, avfall, luftkvalitet och buller bedöms planförslaget medföra
liten negativ konsekvens. I jämförelse med ett nollalternativ så medför även nollalternativet
en liten negativ konsekvens för avfall, klimatpåverkan.
Naturvärdena i planområdet bedöms generellt vara allmänna och låga med undantag för ett
antal skyddsvärda träd. Konsekvenser för dagvatten avser haltbidraget från föroreningar
kopplade till dagvattnet. Sammantaget bedöms planförslaget medföra en liten positiv
konsekvens avseende naturresurser i jämförelse med ett nollalternativ. Både ett
nollalternativ och planförslaget bedöms medföra olika typer av positiva konsekvenser för
människors hälsa. I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget medföra stora
negativa konsekvenser under byggskedet på grund av störningar i form av exempelvis
buller och vibrationer, luftutsläpp och påverkan på vatten.
Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd av
bedömningsgrunderna. röd = stor negativ konsekvens orange= måttlig negativ konsekvens
gul = liten negativ konsekvens grön = ingen eller positiv konsekvens
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Kommentar

Naturmiljö

I planförslaget kommer området omfattas av en större
exploatering än vad ett nollalternativ hade inneburit, samt att
en större andel mark tas i anspråk och får en förändrad
markanvändning. Naturvärdena i planområdet bedöms
generellt vara allmänna och låga med undantag för ett antal
skyddsvärda träd. I jämförelse med ett nollalternativ som
innebär att en stor del av naturmarken bibehålls bedöms
därför planförslaget medföra en relativt liten till måttligt
negativ konsekvens. I ett nollalternativ kan en exploatering
av området också bli möjlig i samband med en eventuell
omlokalisering av ridstallet vilket också kan påverka
naturmiljön negativt.

Dagvatten

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget
medföra liten negativ konsekvens. Detta avser haltbidraget
från föroreningar kopplade till dagvattnet som inte förväntas
påverka miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten
Tuollujoki. Vid nollalternativet förväntas området vara
bibehållen skogsmark och någon föroreningsökning antas
därför inte uppstå.

Hydrogeologi

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget
medföra en liten till måttligt negativ konsekvens eftersom
planförslaget kommer innebära markbearbetning som behövs
för att säkerställa vattenfria gravar. I nollalternativet
förväntas området vara opåverkat av markbearbetning, även
om omkringliggande områden kommer vara mer
exploaterade än i nuläget.
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Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Kommentar

Klimatpåverkan

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget
medföra en obetydlig till liten negativ konsekvens. Trots den
exploatering planförslaget innebär kommer en stor del av
vegetation som kan binda kol finnas kvar. Jämfört med ett
nollalternativ är planförslaget närmare Kiruna nya stadskärna
vilket ger bättre förutsättningar att nå området till fots eller
med hjälp av cykel och därmed kan klimatavtrycket minskas.
I ett nollalternativ ligger samtliga alternativa
lokaliseringsalternativ av begravningsplatsen minst fyra
kilometer från Kiruna nya stadskärna.

Luftkvalitet

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget
medföra en obetydlig till liten negativ konsekvens. Påverkan
på luftkvalitén kommer att uppstå i planområdet med omnejd
till följd av krematorieverksamheten och en ökning av
fordonstrafik. De luftföroreningar som riskerar att släppas ut
under kremationsprocessen och ge förhöjda haltnivåer i
omgivningen bedöms vara Partiklar (PM10), Kväveoxider
(NO2), Kolmonoxid (CO), Kvicksilver (Hg).

Risk och
säkerhet

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms konsekvenserna
av aspekterna transport av farligt gods, översvämningsrisker,
risker vid eventuell brand vid Kiruna avfallsanläggning samt
krematorieverksamheten. Vid en avvägning av konsekvenser
för de olika aspekterna bedöms den sammanvägda
bedömningen medföra en måttligt negativ konsekvens för
risk och säkerhet. Detta på grund av att planförslaget
bedöms medföra en obetydlig till liten negativ konsekvens för
aspekterna transport av farligt gods, översvämningsrisk samt
risker vid eventuell brand vid Kiruna avfallsanläggning.
Krematorieverksamheten innebär dock lagring och hantering
av brandfarligt stödbränsle som kan bidra till olyckor, vilket
innebär att planförslaget i denna aspekt bedöms medföra
måttligt negativa konsekvenser i jämförelse med
nollalternativet, vilket också påverkar den sammanvägda
bedömningen.

Buller

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget
medföra en obetydligt till liten negativ konsekvens. Detta
avser att planområdet har en ekvivalent ljudnivå på cirka 45
till 55 dBA på grund av närliggande avfallsanläggning samt
väg E10. Med genomförande av planförslaget kommer
ljudnivån möjligtvis att öka marginellt under kortare perioder
under dagtid på grund av maskinarbete, men kommer inte
överskrida 55 dBA.
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Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Kommentar

Avfall

I jämförelse med nollalternativet, som bedöms medföra liten
negativ konsekvens på grund av nedskräpning på och kring
bågskyttebanan medför även planförslaget en liten negativ
konsekvens. Anrikningen av avfallet ökar i och med
exploatering. I och med åtgärder bedöms konsekvensen vara
liten negativ.

Masshantering

I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget
medföra en måttligt negativ påverkan. Bedömningen baseras
på osäkerheten om huruvida den befintliga marken är
förorenad eller ej. I planförslaget grävs jordmassor upp
upprepat inför jordfästningar vilket exponerar dessa och
schakthålen för väder och vind medan nollalternativet
innebär att marken lämnas ifred.

Påverkan
under
byggtiden

I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget
medföra stora negativa konsekvenser under byggskedet.
Störningar i form av exempelvis buller och vibrationer,
luftutsläpp och påverkan på vatten sker i högre omfattning
jämfört med nollalternativet. Detta eftersom uppförandet av
begravningsplatsen och tillhörande byggnader innebär mer
transporter, buller och luftutsläpp under byggprocessen. I ett
nollalternativ bibehålls en stor del av naturmarken och där
eventuella exploateringar och byggarbeten för en möjlig
omlokalisering av ridstallet inte bedöms vara lika omfattande
som den exploatering planförslaget innebär.

Naturresurser

I nollalternativet så kvarstår behovet att omlokalisera
Kirunas krematorium och en ny begravningsplats, där
samtliga alternativa lokaliseringsalternativ ligger minst fyra
kilometer från Kiruna nya stadskärna. Planförslaget innebär
en förtätning av tätort, och därmed också ett effektivt
resursutnyttjande av mark, energi och förutsättningar för ett
hållbart transportsystem. Planförslaget medför negativa
konsekvenser för hushållning med naturresurser i och med
förlust av naturvärden, och konsekvenser för de skyddade
arternas biotoper och spridningsvägar. Dock förekommer det
enbart allmänna och låga naturvärden med undantag för ett
femtiotal skyddsvärda träd, vilket gör att värdet på
naturresurser bedöms som lågt. Detta innebär att
planområdet är lämpligt till det ändamål som planförslaget
innebär istället för att marken inte nyttjas som
nollalternativet innebär. Sammantaget bedöms därför
planförslaget medföra en liten positiv konsekvens i
jämförelse med ett nollalternativ.
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Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Befolkning
och
människors
hälsa
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Kommentar

I nollalternativet antas planområdet förbli ett
skogsmarksområde för idrottsändamål, där en större del av
naturmiljön bibehålls inom området vilket innebär positiva
sociala effekter för människors hälsa samt möjlighet till
rekreation och fritid. Skogsmarksområdet i planområdet i ett
nollalternativ bidrar även till reglering av lokalklimat,
bullerdämpning och luftrening för nuvarande och framtida
omkringliggande bebyggelse. Planförslaget innebär flera
positiva aspekter gällande både goda
transportförutsättningar för kollektivtrafik, samt gående och
cyklister, men planförslaget kan också komma att medföra
en liten positiv konsekvens för rekreation och friluftsliv
eftersom den nya, stadsnära kyrkogården innebär en
grönskande och rofylld plats som blir en tillgång i miljön.
Sammantaget medför både ett nollalternativ och
planförslaget olika typer av positiva konsekvenser för
människors hälsa.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kiruna stad genomgår en omfattande stadsomvandling. Nya stadsområden anläggs
successivt, vissa befintliga stadselement flyttas och befintlig stadsstruktur omvandlas.
Stadsomvandlingen är en förutsättning för LKAB:s fortsatta malmbrytning i Kiirunavaara.
Uttaget av malm i Kiirunavaara orsakar deformationer på ytan och malmkroppens lutning in
mot befintlig stad gör att deformationsområdet successivt kommer att påverka en större del
av Kirunas befintliga bebyggelse. I vilken takt detta sker beror på produktionstakten i
gruvan. I Figur 1-1 illustreras LKAB:s deformationsprognos för huvudnivån på 1365 meter
under jord. Huvudnivån som är den sjunde i ordningen har en bedömd varaktighet till cirka
år 2035.
Minneslunden och Mariakapellet med tillhörande kolumbarium och krematorium kommer att
beröras av gruvbrytningen vid samma tidpunkt som Kiruna kyrka (år 2026-2028). Därför
planeras ett nytt kapell byggas och minneslunden och kolumbariet flyttas.

Figur 1-1. Deformationsprognos för Kiirunavaaragruvan redovisad av LKAB i september år 2020.
(Bildkälla: LKAB)

För att skapa utrymme för en ny begravningsplats med krematorium, kapell, minneslund
och kolumbarium har Kiruna kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Kiruna
1:1 och del av Kiruna 1:173, se Figur 1-2.
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Figur 1-2

Förslag på plankarta med planbestämmelser utarbetad av Kiruna kommun. Lila
område är begravningsplats.

1.1.1 Planprocess och planhandlingar
Planarbetet startade med att kommunstyrelsen den 7 december 2020 beslutade att ge
positivt planbesked för området och ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja
detaljplanearbetet för en ny begravningsplats. Det fattades samtidigt beslut att frångå den
fördjupade översiktsplanen för Kiruna C som antagits under 2014, den
kommunövergripande översiktsplanen som antagits under 2018, samt att detaljplanen ska
upprättas med utökat planförfarande.
1.1.1.1

Undersökning

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras för de planer vars
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En undersökning av risk för
betydande miljöpåverkan (BMP) för hela planområdet har upprättats av
stadsbyggnadsavdelningen i Kiruna kommun. I denna bedöms genomförandet av
detaljplanen kunna leda till betydande miljöpåverkan. Samråd har genomförts med
Länsstyrelsen Norrbotten som delar kommunens bedömning avseende
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning.
En strategisk miljöbedömning ska därmed göras för planen. En strategisk miljöbedömning
innebär att detaljplanens konsekvenser identifieras, beskrivs och bedöms. Resultatet
sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår som en del av
planförslaget.
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2 Planförslaget
2.1 Planområdets lokalisering
Planområdet är beläget en kilometer norr om Kiruna nya stadskärna, öster om
Kurravaaravägen och Kiruna avfallsanläggning, se Figur- 2-1. Den södra delen av
planområdet angränsar mot Trafikverkets europaväg 10 (E10). I öster angränsar
planområdet till Kiruna golfbana. I väster avgränsas området av en skoterled som befinner
sig nära den angränsande avfallsanläggningen. Avståndet till Kirunas befintliga
centrumkärna är cirka tre kilometer.
Planområdets storlek uppgår till cirka 15 hektar och omfattar del av fastigheten Kiruna 1:1
och del av Kiruna 1:173. Båda fastigheterna ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.
Inom en del av fastigheten finns idag en bågskyttebana som kommer flyttas till en annan
placering eftersom marken tas i anspråk av planområdet.
Planområdet är, med undantag för en bågskyttebana samt ett dike, inte exploaterat sedan
tidigare. De oexploaterade delarna består idag av naturmark vilken är bevuxen av björk,
gran och tall.
Planområdet angränsar till en väg som leder fram till intilliggande golfbana och
bågskyttebana. I nordost finns en avfallsanläggning som ska avvecklas och byggas in på
sikt, och i stället användas som en kretsloppsanläggning.

Figur 2-1. Lokalisering av föreslagen begravningsplats markerad i rött1.

1
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2.2 Detaljplanens innehåll
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för en begravningsplats med tillhörande
verksamheter. Begravningsplatsen ska innefatta ett nytt krematorium, kapell,
kolumbarium, minneslund och kyrkogård med tillhörande byggnationer för drift och
personalutrymmen. Det krematorium som ska uppföras är ersättning för det som måste
avvecklas vid nuvarande placering i gamla Kiruna C.
Kyrkogården ska inrymma gravplatser för kistbegravning, urn- och askbegravning. Vidare
är tanken att området ska inrymma gravplatser för olika trosinriktningar till exempel
muslimska och buddhistiska. Området ska också inrymma parkeringar för besökanden och
anställda, se Figur 2-2.

Figur 2-2. Föreslagen utformning av Kiruna nya begravningsplats.2

2.3 Tid för genomförande
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från det att detaljplanen har vunnit laga kraft. En
kyrkogård är avsedd att användas en mycket lång tid framöver, en evighet, och därför sätts
längsta möjliga genomförandetid (15 år). Efter att genomförandetiden har löpt ut finns
emellertid möjlighet till förlängning av genomförandetiden med högst fem år i sänder
genom ändring av detaljplan. Detaljplanen gäller tillsvidare om den inte upphävs eller
ändras.

2

Outer Space arkitekter
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3 Miljöbedömning
3.1 Syfte med miljöbedömning och MKB
Det övergripande syftet med miljöbedömning av detaljplaner är att integrera
miljöaspekterna i detaljplanearbetet, så att en hållbar utveckling främjas. Därtill syftar
miljöbedömningen också till att möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan de olika
alternativen till markanvändning får på miljön, människors hälsa och hushållning med mark,
vatten och andra resurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska belysa direkta och indirekta effekter som planens
genomförande medför på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och
kulturmiljö, samt på hushållningen med mark, vatten och andra resurser och på den fysiska
miljön i övrigt. MKB:n ska också föreslå åtgärder, exempelvis skademinskande eller
miljöförbättrande. Den utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande
av planen, men syftar också till att ge alla berörda en samlad bild av planens
miljökonsekvenser.

3.2 Avgränsning av MKB
Vad en MKB ska innehålla regleras i 6 kap. 11–12 §§ miljöbalken. Generellt ska en MKB till
en plan innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
•
•
•
•
•

bedömningsmetoder och aktuell kunskap
planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
var i en beslutsprocess planen befinner sig
att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra
planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder
allmänhetens intresse

För att läsaren skall känna till de viktigaste förutsättningarna behandlas nedan de
avgränsningar som gjorts i denna MKB. Följande utgångspunkter och resonemang gäller:

3.2.1 Nivåavgränsning
MKB inriktar sig på de lokala fysiska miljöeffekter detaljplanen ger upphov till. Med ”lokala
effekter” avses huvudsakligen effekter inom planområdet och dess närmaste omgivning (se
kap. 3.2.2. Geografisk avgränsning).
Möjligheterna för att, i en MKB för en detaljplan, belysa och behandla för miljön viktiga
övergripande frågor inom energi, avfall och VA är begränsade. Strategivalen beträffande
dessa sakområden förutsätts därför vara behandlade i översiktsplanen eller andra
överordnade dokument.

3.2.2 Geografisk avgränsning
MKB har beträffande de fysiska ingreppen huvudsakligen begränsats till det aktuella
planområdet. I de avseenden där planens genomförande kan komma att påverka miljöer
och aspekter utanför själva planområdet utökas beskrivningen till att omfatta ett större
område, det så kallade influensområdet. Influensområdet motsvarar det närliggande
område som på ett eller annat sätt påverkas av föreslagna åtgärder. Miljöaspekter för vilka
planens influensområde inte kan begränsas till planområdet är naturmiljö, kulturmiljö, luftoch vattenkvalitet.
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3.2.3 Tidsmässig avgränsning
Även om den aktuella begravningsplatsen är avsedd att användas under en mycket lång tid
framöver avgränsas beskrivningen av detaljplanens effekter och konsekvenser till planens
genomförandetid (15 år). Avgränsningen motiveras av att det främst är under denna period
som planen bedöms medföra en väsentlig miljöpåverkan. Det är under de inledande 15
åren som området kommer att markförberedas, byggnader uppföras och vägar anläggas.
Efter denna tid förväntas den verksamhet som bedrivs inom kyrkogården (gravsättning,
underhålls- och trädgårdsskötsel) medföra en mycket marginell miljöpåverkan i jämförelse
med omfattande markåtgärder under de första 15 åren.
Beskrivningar och bedömningar avseende trafikalstrande buller utgår från Trafikverkets
prognosticerade årsmedeldygnstrafik för aktuell del av E10 år 2040.

3.2.4 Innehållsmässig avgränsning
MKB fokuserar på de effekter och konsekvenser som bedöms vara väsentliga och som kan
uppstå till följd av detaljplanens genomförande. De miljöfaktorer som bedömts vara
relevanta att behandla i MKB är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riksintressen
Naturmiljö
Dagvatten
Hydrogeologi
Klimatpåverkan
Luftkvalitet
Risk och säkerhet
Buller
Avfall
Masshantering
Påverkan under byggtiden
Naturresurser
Befolkning och människors hälsa

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar också den föreslagna markanvändningens
överensstämmelse med relevanta miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och miljöbalkens
hushållningsbestämmelser. I den mån indirekta effekter av planernas genomförande har
identifierats beskrivs även dessa samt de kumulativa effekter som föreslagen
markanvändning kan få i kombination med andra planerade eller pågående verksamheter.

3.3 Metodbeskrivning för MKB
De bedömningar av miljöpåverkan som redovisas i detta dokument baseras på resultatet
från standardiserade inventeringar, beräkningar och utredningar som har genomförts inom
projektet. Konsekvensbedömningen sker i tre steg: påverkan, effekt och konsekvens.
Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som projektets
genomförande medför.
Effekt beskriver den förändring i miljön som påverkan medför för omgivningen. Det kan
handla om förlust av värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar. Effekter delas
vanligen in i tre olika kategorier: direkta effekter, indirekta effekter och kumulativa effekter.
Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av till exempel fysiskt intrång, buller
eller påverkan på yt- och/eller grundvatten. Indirekta effekter uppkommer sekundärt till
följd av en åtgärd. Till exempel kan utbyggnaden medföra restriktioner gällande
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byggnationer vid sidan av planområdet. Kumulativa effekter är de samlade effekterna från
flera aktiviteter eller från olika miljöeffekter från en och samma aktivitet.
Effekter beskrivs vanligen med utgångspunkt i dess utbredning och varaktighet, dvs om de
är lokala, regionala eller globala, kortvariga/tillfälliga (månader), långvariga men reversibla
(år) eller permanenta/irreversibla. Andra faktorer som spelar roll är om effekten är direkt
eller indirekt, jämnt flödande eller varierande över tid samt om det är en kumulativ effekt
av flera planerade eller pågående verksamheter. Värderingen av effekten görs med hänsyn
till relevanta bestämmelser, exempelvis miljöbalkens hushållningsbestämmelser,
vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande miljökvalitetsnormer.
Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som berörs, till
exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald. Vid värderingen av
konsekvenserna utgår bedömningen ifrån hur många som är berörda, miljövärdets
betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Vid värderingen av miljökonsekvenser
görs bedömningen mot ett jämförelsealternativ (ett så kallat nollalternativ).
Nollalternativets innebörd beskrivs i kapitel 3.4. För att uppnå en enhetlig bedömning av
alla aspekter har konsekvenserna värderats enligt följande skala: stor positiv eller negativ
konsekvens, måttlig positiv eller negativ konsekvens, liten positiv eller negativ konsekvens
eller obetydlig konsekvens.

3.4 Nollalternativet
Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som beskriver konsekvenserna av den
förväntade utvecklingen på platsen om den föreslagna detaljplanen inte genomförs. Ett
nollalternativ betyder därför inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget utan
handlar om vilken utveckling som är trolig i området för det fall att ingen begravningsplats
anläggs inom det föreslagna planområdet.
I denna MKB bedöms nollalternativet utifrån den övergripande mark och vattenanvändning
som följer av gällande översikts- och detaljplan samt de befintliga verksamheter som är
knutna till det föreslagna detaljplaneområdet. Det föreslagna området för begravningsplats
antas därför förbli ett skogsmarksområde, om än inte fullt så opåverkat av mänsklig
aktivitet som idag.
I såväl den fördjupade översiktsplanen för Kiruna som den kommunövergripande
översiktsplanen har det aktuella området avsatts för idrottsändamål: ”Idrott golfbana,
bågskyttebana och ridanläggning”. Den bågskyttebana och golfanläggning som idag finns i
närområdet förväntas därför fortsätta sin verksamhet även i ett nollalternativ. Därtill är
området föreslaget som en potentiell plats för omlokalisering av ridstallet och dess
verksamheter.
En omlokalisering av ridstallet och dess verksamhet, tillsammans med en flytt av Kiruna
centrum, medför att det aktuella området på sikt kan förväntas komma att besökas av fler
människor.
I söder angränsar det föreslagna detaljplaneområdet till väg E10. Väg E10 är en nationell
väg av riksintresse för kommunikation, Europaväg samt ingår i TEN-T vägnätet
(transeuropeiska transportnätet) vilket betyder att väg E10 är ett viktigt nationellt och
internationellt transportstråk för gods- och persontrafik. Enligt Trafikverkets prognos
kommer årsmedeldygnstrafiken (ÅMD) på den aktuella sträckan att uppgå till 5700 fordon
(ÅMD) varav 31 % bedöms utgöras av tung trafik.3 Öppnandet av väg E10 tillsammans med
3

Trafikverket, Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum, Kiruna kommun, Norrbottens län, Planbeskrivning
2018-05-14, Granskningshandling, TRV 2016/4236, sid. 15
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Kiruna stadsomvandling kommer därför, även i ett nollalternativ, att innebära en betydande
förändring av ljudbilden i området.
I ett nollalternativ kvarstår behovet av att omlokalisera Kirunas krematorium som ligger
inom deformationsområdet för pågående gruvbrytning i Kiirunavaaragruvan samt att skapa
möjligheter för en ny begravningsplats då befintliga begravningsplatser i Kiruna och
Poikkijärvi saknar utbyggnadsmöjligheter. De lokaliseringsalternativ som redovisas i
Översiktsplan för Kiruna4 är samtliga belägna på ett avstånd överstigande fyra kilometer
från Kiruna nya centrum, vilket bedöms försvåra tillgängligheten jämfört med det aktuella
planförslaget.

3.5 Kumulativa effekter
Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken samt
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan
handla om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika
verksamheter. Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av påverkan, i
vissa fall även en motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det bildas en synergieffekt
där kombinationen av effekterna blir större än summan av de enskilda aktiviteterna.
Ett exempel på en kumulativ effekt är att både buller och luftföroreningar påverkar hälsan.
Ett annat exempel kan vara att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av utsläpp till
vatten och av att markyta tas i anspråk.
Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till kumulativa
effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön infrastruktur, möjligheten
att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I detaljplaner som innebär
förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll. Detta på grund av att gator med
fler byggnader kan motverka luftens rörelser och orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade
bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för befolkningen. Miljöeffekter vars
konsekvenser som i dagsläget bedöms som små kan i kombination med andra miljöeffekter
ge en mer betydande miljöpåverkan.

4

Kiruna kommun, Översiktsplan 2018 – Mark- och vattenanvändning, beskrivning och rekommendationer,
2019
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4 Planeringsförutsättningar
4.1 Riksintressen
I 3 och 4 kap. miljöbalken finns grundläggande respektive särskilda bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden. Där anges att 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 samt att företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning (3 kap. 1 § miljöbalken).
För de mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har pekats ut som
riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken gäller att de så långt som möjligt ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.
För de områden som i sin helhet är av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken gäller ett
starkare skydd. För dessa områden gäller ett generellt förbud mot att vidta åtgärder som
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden (1 §). Därtill omfattas dessa områden
av områdesspecifika bestämmelser som anger ytterligare förutsättningar för tillkomsten av
exploateringsföretag (2–8 §§). För att ett ingrepp skall bedömas vara tillåtligt måste det
således vara förenligt med både den generella och de områdesspecifika reglerna.
Undantag från förbudet mot påtaglig skada gäller om bevarandeintresset riskerar att
motverka tätortsutvecklingen eller det lokala näringslivet, eller om anläggningar för
totalförsvaret behövs. Om det finns särskilda skäl kan även anläggningar för utvinning av
värdefulla ämnen och material tillåtas.
Ibland krävs det en avvägning mellan motstående riksintressen. I förekommande fall är
utgångspunkten att inget riksintresse påtagligt ska skadas. Det är alltså enbart i den
situation det inte går att förena två motstående riksintressen utan att det uppstår påtaglig
skada på det ena, som påtaglig skada kan tillåtas. Går det inte att förena två motstående
riksintressen ska det ändamål som på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning med
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ges företräde (3 kap. 10 § MB). Det bör även
noteras att en avvägning mellan motstående riksintressen inte får vara oförenligt med
bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken.
Det föreslagna detaljplaneområdet berör område av riksintresse för kulturmiljövård (3 kap.
6 § MB), värdefulla ämnen och material (3 kap. 7 § MB), område av riksintresse för
kommunikation (3 kap. 8 § MB), samt riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § MB).
Planområdet angränsar till riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 § MB).

4.1.1 Riksintresse för rennäring
4.1.1.1

Förutsättningar

Rennäring bedrivs i hela kommunen och stora delar av kommunen är av riksintresse för
rennäring enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Viktiga områden för rennäringen som kan ha status
som riksintressen är renflyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra
passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhägn. Runt Kiruna
stad finns viktiga flyttleder, rastbetesområden och ett antal svåra passager.
Den föreslagna begravningsplatsen angränsar till område av riksintresse för rennäringen.
Det närbelägna riksintresseområdet nyttjas av Gabna sameby som har sina åretruntmarker
i Kiruna kommun. Det föreslagna planområdets lokalisering i förhållande till riksintresset
framgår av Figur 4-1.
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Figur 4-1. Område av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Riksintresset
markerar område för strategiska platser, dvs områden som behöver skyddas för att renskötseln
ska klara av nödvändiga förflyttningar.

4.1.1.2

Bedömning

Den föreslagna detaljplanen medför ingen exploatering av, och därmed inga fysiska ingrepp
i mark belägen inom område av riksintresse för rennäringen.
Även åtgärder utanför ett riksintresseområde kan i vissa fall påverka värdena negativt.5 Vid
bedömningen av påtaglig skada på rennäringens intressen behöver den planerade
åtgärdens effekter för funktionella samband tas i beaktande. Med funktionella samband
avses de funktionskrav eller förutsättningar som behöver finnas för att renskötsel skall vara
möjlig. Ett exempel på detta är att renskötseln inom ett område inte skall tillåtas bli störd
av flera exploateringar i en sådan utsträckning att de sammanlagda effekterna av
exploateringarna leder till att den sammanhållna årscykeln hotas. Hänsyn behöver också
tas till att områden är olika känsliga för påverkan.
Runt Kiruna stad finns viktiga flyttleder, rastbetesområden och ett antal svåra passager. I
dokumentet ”Nya riksintressen för rennäringen inom Gabna och Laevas samebyar, Underlag
till föreslagna områden av riksintresse för rennäringen i Norrbottens län, Kiruna, Gällivare
och Pajala kommun” anges följande om markområden utpekade som ”svåra passager”:
”Renens betesvanor skiljer sig från många andra betesdjur. Istället för att under
en hel dag beta av ett mindre område mera noggrant rör sig renen under
barmarksbete ständigt över ett större område. Vid förflyttningar mellan
betesområden – både med samlad hjord och vid strövbetning – är det ofta svårt
att få renarna att passera t ex. branta sluttningar, vadställen, tät vegetation
mm. Då kan små störningar medföra att renarna vägrar att flytta genom

5

Naturvårdsverket (2006). NFS 2005:17 - Allmänna råd. Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada
(till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken).
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passagen. I närheten av dessa bör alla aktiviteter, som renarna kan se eller
höra när de passerar, så långt som möjligt förhindras.”6

Den föreslagna etableringen av begravningsplats innebär en ändrad markanvändning i nära
anslutning till ett område som idag betraktas som en svår passage för rennäringen.
Begreppet står för påverkan såsom fysiskt trånga områden, eller ljud, ljus, här avses hela
Kiruna.
En begravningsplats är dock en plats avsedd för stillhet. Att begravningsverksamheten
ensam skulle orsaka någon påtaglig skada eller störning för rennäringen i området bedöms
därför inte vara sannolikt.
Den aktuella planen bör dock ses i sammanhanget av att Kiruna C flyttar österut och
därmed närmar sig markområden som är av stort värde för rennäringens bedrivande. Det
är därmed inte osannolikt att anta att planerad bebyggelse och exploateringar, av vilken
den aktuella detaljplanen utgör en del, sammantaget kan komma att innebära en konflikt
med rennäringens intressen i området på grund av störningar och fysisk utbredning.
Avslutningsvis bör också framhållas att den nu föreslagna lokaliseringen av
begravningsplats bedöms vara mer gynnsam ur ett rennäringsperspektiv än de
lokaliseringsförslag för begravningsplats och krematorium som anvisats i Översiktsplan för
Kiruna7. Bedömningen grundar sig på att de tidigare lokaliseringsförslagen avser områden
belägna inom område av riksintresse för rennäringen och därmed direkt riskerar att komma
i konflikt med en flyttled.

4.1.2 Riksintresse för kulturmiljövård
4.1.2.1

Förutsättningar

Hela Kiruna centrum inklusive planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården
enligt miljöbalken 3 kap. 6§. Området har namnet Kiruna – Kiirunavaara.
Kirunas kulturmiljö är i många avseenden unik. Staden Kiruna som grundades på landets då
största industriella satsning, gruvbrytningen i de norrbottniska malmfälten. Staden som
utvecklats till ett centrum i norra Norrlands inland ger uttryck för en stadsmiljö och ett
industrilandskap från 1900-talets början där tidens ideal för ett mönstersamhälle
förverkligades på ett unikt sätt i det oexploaterade fjällandskapet.8
En stor del av Kirunas riksintressanta kulturarv är kopplat till Kiruna gamla centrum. Hit hör
bland annat bostadsområden i Bolagsområdet som hyser ett stort bestånd av den hustyp
som kallas för Bläckhorn samt Hjalmar Lundbohmsgården och Bolagshotellet. Andra uttryck
för riksintresset är offentliga byggnader såsom Kiruna kyrka, den gamla brandstationen och
stadshuset.
4.1.2.2

Bedömning

Den pågående stadsomvandlingen innebär ofrånkomligen en påtaglig skada på riksintresset
Kiruna – Kiirunavaara. Befintlig minneslund, Mariakapellet med tillhörande kolumbarium och
krematorium kommer att beröras av gruvbrytningen vid samma tidpunkt som Kiruna kyrka.

6

Nya riksintressen för rennäringen inom Gabna och Laevas samebyar, Underlag till föreslagna områden av
riksintresse för rennäringen i Norrbottens län, Kiruna, Gällivare och Pajala kommun”, Bilaga 3 till
Miljökonsekvensbeskrivning för Översiktsplan 2018
7
Ibid
8
Riksantikvarieämbetet, Riksintressen för kulturmiljövården, Norrbottens län, Kiruna – Kiirunavaara [BD 33],
sid. 14
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Ett nytt kapell kommer därför att behöva byggas och kolumbariet flyttas. Den pågående
stadsomvandlingen medföra negativa effekter avseende den kulturhistoriska läsbarheten.
Kiruna är i detta avseende ett tydligt exempel på två riksintressen som ställs mot varandra.
Den gruvverksamhet som historiskt möjliggjort stadens framväxt och de kulturmiljövärden
som är kopplade till densamma utgör idag också det största hotet.
Anläggandet av en ny begravningsplats motiveras inte enbart av den pågående
stadsomvandlingen. Befintliga begravningsplatser i Kiruna och Poikkijärvi saknar
utbyggnadsmöjligheter. Det föreslagna området för ny begravningsplats berör inget av de
värden som ger uttryck för riksintresset. Anläggandet av den nya begravningsplatsen
bedöms därför kunna genomföras utan att någon skada uppstår på riksintresseområdet
Kiruna – Kiirunavaara, se Figur 4-2 och Figur 4-3.

Figur 4-2. Område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken markerat av
raster (blått).9

9

Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens kulturmiljöprogram 2010–2020, sid. 32
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Figur 4-3 Område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Detaljplaneområdet markerat i rött10.

4.1.3 Riksintresse för värdefulla ämnen och material
4.1.3.1

Förutsättningar

Området omfattas av riksintresse för värdefulla ämnen och material, 3 kap 7 § miljöbalken.
All form av förändrad mark- och vattenanvändning som försvårar eller förhindrar en
framtida utvinning innebär en påtaglig skada för riksintresset.
4.1.3.2

Bedömning

Enligt Miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Kommunen har gjort bedömningen att markområdet är mest lämpat för att
användas till den föreslagna detaljplaneläggningen då platsen läge, markens beskaffenhet
och framför allt föreliggande behov är starkt prioriterat. Krematoriebyggnaden med
tillhörande begravningsplats är förvisso inte av riksintresse men har ett stort
allmänintresse. Placeringen, med dess närhet till nya Kiruna centrum, har också ett mycket
högt värde, se Figur 4-4.

10

Länskarta Norrbotten, kartvisare WebbGIS, https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=24e3c74537b04bab85109e8973d86396, Hämtad 2022-04-10

Kiruna kommun
MKB avseende detaljplan för ny begravningsplats
Date 28/04/2022, Version 1

copyright© AFRY (ÅF-Infrastructure AB)

Sida 27/92

Figur 4-4. Område av riksintresse för värdefulla ämnen och material enligt 3 kap 7 § miljöbalken
(grå yta), beviljade undersökningstillstånd för metaller och industrimaterial (grön yta). Ungefärlig
lokalisering av planerad begravningsplats (röd cirkel). Kartkälla: SGUs kartvisare11. Bearbetad av
AFRY.

4.1.4 Riksintresse för kommunikation
4.1.4.1

Förutsättningar

Flygplats
Det föreslagna planområdet sammanfaller med område av riksintresse för kommunikation
(Kiruna flygplats) enligt 3 kap 8 § miljöbalken, se Figur 4-5.
För Kiruna flygplats utgörs riksintresseområdet av ett markområde som innefattar 500
meter i sidled åt vartdera hållet, räknat från centrumlinjen på rullbanan, samt 1 500 meter
från rullbanans trösklar i banans längdriktning. I riksintresset ingår även influensområde för
hinderfrihet så kallade MSA-ytor. Inom influensområdet kan tillkomsten av höga
anläggningar, bullerkänslig bebyggelse eller anläggningar som orsakar elektromagnetisk
störning leda till restriktioner på flygverksamheten. Vilket påtagligt skulle kunna försvåra
eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsens funktion.

11

Statens geologiska undersökning (SGU), Kartvisare, Riksintressen för värdefulla ämnen och mineral,
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen.html, 2021-10-23
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Figur 4-5. Hinderytor för Kiruna flygplats. Ungefärlig lokalisering av planerad begravningsplats
(röd cirkel). Kartkälla LFV 201112, beskuren av AFRY.

Väg
Området omfattas av riksintresse för kommunikation, väg, 3 kap 8 § miljöbalken. Ytan som
berörs är dock utlagt som en buffertzon för inför dragning av väg E10. Väg E10 är nu byggd
varför buffertzonen har spelat ut sin roll. Planområdet berör inte vägområdet, se Figur 4-6.

Figur 4-6 Riksintresse för väg (Trafikverket). Fylld linje visar riksintresse för befintliga vägar av
riksintresse. Transparanta ytor illustrerar korridor för planerad väg. Lokalisering av föreslaget
detaljplaneområde är markerat i rött. Kartkälla: © Trafikverket13 bearbetad av AFRY.

12

Trafikverket, Rapport Riksintresseprecisering, Kiruna Flygplats, 2015-02-13, Version Slutdokument,
publikationsnummer 2020:086
13
https://riksintressenkartor.trafikverket.se/
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4.1.4.2

Bedömning

Det aktuella planområdet berör MSA-yta för Kiruna flygplats. För området gäller
höjdbegränsningar. Detaljplanen kommer att utformas så att angivna höjdbegränsningar
innehålls. För att säkerställa att planförslaget inte påtagligt försvårar nyttjandet av
flygplatsen kommer planbeskrivningen lämnas på remiss till Kiruna flygplats, det avser såväl
militär som civil flygtrafik.
Det utpekade riksintresset för väg avser en, av Trafikverket angiven, planeringskorridor för
dragning av E10. Den aktuella vägen (E10) är nu byggd varför planeringskorridoren har
spelat ut sin roll. Det aktuella planområdet berör inte vägområdet. Den föreslagna
detaljplanen bedöms därför inte påtagligt skada riksintresset för väg.

4.1.5 Riksintresse för totalförsvaret
4.1.5.1

Förutsättningar

Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, 3 kap 9 § miljöbalken, se Figur 4-7.
Planområdet ligger helt under område med särskilt behov av hindersfrihet för civil flygplats
(av betydelse för totalförsvaret) samt berörs i en liten del av ”övrigt påverkansområde”.
Med ett övrigt påverkansområde avses ett område utanför riksintresseområdet för ett
riksintresse vilkets funktion omfattas av sekretess, inom vilket en verksamhet eller åtgärd
riskerar att påverka funktionen, tillträdet till eller möjligheten att utnyttja riksintresset. Det
illustrerar även område där den verksamhet som bedrivs inom riksintresset kan påverka
omgivningen.

Figur 4-7. Riksintresse för totalförsvarets militära del, Kalixfors skjutfält – TM0069, Kiruna
kommun, Norrbottens län. Kartkälla: Försvarsmakten14 Karta beskuren och redigerad av AFRY.

4.1.5.2

Bedömning

Det är endast Försvarsmakten som kan göra bedömningen av om en åtgärd medför påtaglig
skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Detaljplanen ska därför remitteras
till Försvarsmakten för bedömning.

14

Försvarsmakten, Riksintressen för totalförsvarets militära del i Norrbottens län 2019, FM2019-26734:1,
bilaga 11,
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4.2 Kommunal planering
Det område som nu föreslås för detaljplan är inte detaljplanelagt sedan tidigare och
angränsar inte heller till några detaljplaner.
I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (FÖP) antagen 2014 är det område
som nu föreslås för detaljplan planerat för idrottsändamål ”golfbana, bågskytte,
ridanläggning”. Det föreslagna detaljplaneområdet berörs även av planeringskorridor för ny
väg E10. Den i FÖP:en angivna planeringskorridoren är inte längre aktuell då väg E10 redan
byggts.
I den kommunövergripande översiktsplanen för Kiruna kommun, antagen 2018, har ett
område väster om det aktuella detaljplaneområdet, föreslagits som ett utredningsområde
för nytt krematorium. I övrigt är användningen av området, enligt ”Fördjupad översiktsplan
Kiruna centralort 2014”, tänkt för idrottsändamål ”golfbana, bågskytte, ridanläggning”.
Kommunstyrelsen har den 7 december år 2020 beslutat att frångå den fördjupade
översiktsplanen för Kiruna C, antagen 2014, och den kommunövergripande översiktsplanen,
antagen 2018 och ge positivt planbesked för området.
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5 Miljökonsekvenser
5.1 Naturmiljö
5.1.1 Förutsättningar
Planområdet, exklusive bågskyttebanan, är inte tidigare exploaterat utan består av
naturmark med tall, gran och björk. Planområdets tidigaste utformning har
naturvärdesinventerats under juli månad år 2021 av ÅF-Infrastructure AB (AFRY).
Inventeringsområdet omfattade vid den tidpunkten inte bågskyttebanan, och planområdet
har därefter uppdaterats för att även omfatta detta område. Bågskyttebanan består av
traditionellt exploaterad mark för ändamålet, och området runt bågskyttebanans
klubbverksamhet är hårt drabbat av nedskräpning, medan övrigt markskikt inom
planområdet består av blåbär, kråkbär och lingon15.
Utifrån naturvärdesinventeringen framkom att det generellt förekommer allmänna och låga
naturvärden inom hela området med undantag för ett femtiotal skyddsvärda träd, där
placeringen framgår i Figur 5-2. Växtligheten inom planområdet är likvärdig över hela
området. Samtliga av de identifierade skyddsvärda träd som påträffats inom planområdet
är tallar, förutom ett som är av trädarten gran, se 5-3 som visar bilder på två av de
skyddsvärda träd som påträffats under naturvärdesinventeringen.
Det påträffades enstaka skyddade arter inom inventeringsområdet och dessa redovisas i
Tabell 5-1, men inga platser inom området har pekats ut som naturvärdesobjekt.
Kungsörnen påträffades flyga lågt över området med riktning mot norr, medan korp,
talgoxe och bergfink häckade inom området. Skogsharen sågs i planområdets sydöstra del
och kan därför antas ha en boplats i närheten samt använda området för födosökning. Figur
5-1 visar inventeringsområdet med lokalisering var de identifierade skyddade arterna
påträffades, och Figur 5-2 visar placering av de skyddsvärda träden som identifierats inom
inventeringsområdet.
Tabell 5-1 De skyddade arter som identifierats inom inventeringsområdet kategoriserat per art.

Art

Latinskt namn

Skydd

Rödlistad

Skogshare

Lepus timidus

Jaktlagen

NT, Nära hotad

Kungsörn

Aquila chrysaetos

Artskyddsförordningen

NT, Nära hotad

Korp

Corvux corax

Artskyddsförordningen

LC, Livskraftig

Talgoxe

Parus major

Artskyddsförordningen

LC, Livskraftig

Bergfink

Fringilla montifringilla

Artskyddsförordningen

LC, Livskraftig

15

ÅF-Infrastructure AB (AFRY), Naturvärdesinventering, Kiruna, 2021.
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Figur 5-1. De identifierade skyddade arterna och var de påträffats inom inventeringsområdet.
Kartkälla: AFRY16

Figur 5-2. Placering av de skyddsvärda träden som identifierats inom inventeringsområdet.
Kartkälla: AFRY17

16
17

ÅF-Infrastructure AB (AFRY), Naturvärdesinventering, Kiruna, 2021.
ÅF-Infrastructure AB (AFRY), Naturvärdesinventering, Kiruna, 2021.
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Figur 5-3. Bild på två av de identifierade skyddsvärda träden inom planområdet från
naturvärdesinventeringen som utförts18

5.1.2 Bedömningsgrunder
Bedömningen av naturmiljö baseras på den naturvärdesinventering som utförts i
planområdet med undantag för bågskyttebanan. När detaljplaneområdets förutsättningar
avseende naturmiljö kartlagts kan storleken på miljökonsekvenserna bedömas beroende av
hur många miljövärden som är berörda av planförslaget, miljövärdets betydelse, samt hur
stor förändringen (det vill säga. effekten) bedöms bli. På det här sättet kan en måttlig
förändring i ett område med låga värden bedömas som en liten konsekvens, medan en liten
påverkan i ett område med höga värden bedömas som en måttlig konsekvens.
Miljökonsekvenserna jämförs med planens nollalternativ, och bedömningen baseras på ett
läge efter att skadeförebyggande åtgärder är inarbetade.
5.1.2.1

Miljömål

Bedömning sker även mot två av de nationella miljömålen; Rikt växt- och djurliv samt
Levande skogar, som också berörs av flera av de föreslagna åtgärderna i planförslaget.
Dessa miljömål, samt övriga miljökvalitetsmål som huvudsakligen berörs av en exploatering
enligt planförslaget redovisas i Kapitel 7.

5.1.3 Artskydd
Bedömning av naturmiljö sker även gentemot om det finns skyddade arter inom
planområdet. Många i Sverige förekommande arter är skyddade av olika typer av nationella
och/eller internationella lagar och konventioner. Inom planområdet har arter som berörs av
Artskyddsförordningen och Jaktlagen identifierats i den naturvärdesinventering som utförts.
Artskyddsförordningen (2007:845) innehåller bestämmelser för att skydda hotade djur- och
växtarter, och i Artskyddsförordningen implementeras även EU:s fågel- samt art- och
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habitatdirektiv i svensk lagstiftning. Vissa landlevande djur och växter kan med stöd av
Artskyddsförordningen fridlysas.
Jaktlagen är en lag med syfte att skydda vilda däggdjur och fåglar, där viltet är fredat och
endast får jagas om detta följer Jaktlagen eller andra föreskrifter eller beslut som
meddelats med stöd av lagen.

5.1.4 Bedömning
Vid ett genomförande av planförslaget är bedömningen att det inte innebär intrång i några
värdefulla naturområden då området inte är skyddat, och enligt naturvärdesinventeringen
endast innehåller allmänna och låga naturvärden. Dock kommer vissa delar av området
under anläggningsfasen omfattas av markbearbetning som är nödvändiga för gravplatser,
samt andra delar av planområdet kommer exploateras för parkeringsplatser och
servicebyggnader, som därför bedöms innebära en negativ konsekvens för naturmiljön.
Planförslaget omfattar även en minneslund, vars askspridning kan ha påverkan på
vegetationen i form av en gödslingseffekt. I enlighet med den studie som Svenska kyrkans
Församlingsförbund och Stockholms stad (2009)19 har gjort gällande miljöpåverkan vid
askspridning i minneslundar framkommer det att de ytor där askspridning pågår, ”bränner”
askan ytvegetationen i fältskikt och bottenskikt på samma sätt som ytkalkning gör. När
bottenskiktet skadas öppnar det för lättspridda arter (vind- och fågelspridda) att etablera
sig. När askspridningen upphör har vissa arter lättare att återetablera sig, som t.ex. mossor
i bottenskiktet, medan mer svårspridda och långsamväxande växter som t.ex. lavar har
svårare att utnyttja störningen. Askspridningen innebär med andra ord en ändring av
konkurrensvillkoren, där det finns möjligheter för nya arter att etablera sig. Halterna av
metaller är dock betydligt lägre idag än tidigare eftersom återvinning krävs sedan år 2016
av de metallrester som blir kvar efter kremering.

5.1.5 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en relativt liten till
måttligt negativ konsekvens. Detta avser främst konsekvenser för de skyddade arternas
biotoper och spridningsvägar. Detta för att området i planförslaget kommer omfattas av en
större exploatering än vad ett nollalternativ hade inneburit, samt att en större andel mark
tas i anspråk och får en förändrad markanvändning i form av markbearbetning för
gravplatser, parkeringsytor, samt byggnationer som planförslaget innebär. I samband med
att området görs om till en begravningsplats kommer den mänskliga aktiviteten också öka,
vilket kan medföra negativa effekter för de skyddade arterna som identifierats i området.
I ett nollalternativ är den troliga utvecklingen att planområdet förblir ett
skogsmarksområde, där bågskyttebanan och golfbanan förväntas fortsätta bedriva sina
verksamheter i området. Området i ett nollalternativ kan också vara en potentiell plats för
omlokalisering av ridstallet som hade inneburit att en viss del av skogsmarken i området
exploateras, samt en ökad trafik till och från området, vilket hade kunnat medföra en liten
negativ konsekvens för naturmiljön. Planförslaget innebär dock en mer omfattande
markanvändningsförändring i jämförelse med ett nollalternativ.

5.1.6 Åtgärdsförslag
För att stärka kopplingarna mellan omgivande naturmark och skapa sammanhängande
spridningsvägar kommer Kiruna kommun enligt planförslaget dels i den mån det är möjligt
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spara skyddsvärda träd, dels sammanhängande vegetationsområden och trädbestånd. För
att behålla biotoper för skyddsvärda arter, fåglar och skogshare som identifierats i området
föreslås i naturvärdesinventeringen att fjällbjörk och enris tillåts växa i kanterna på
begravningsplatsen.
Utifrån den utförda naturvärdesinventeringen beskrivs det att vid avverkning av
trädbestånd kan lämnade träd som plötsligt blir utsatta för kraftigare vindar lätt ta skada
genom att brytas eller blåsa omkull då intilliggande träd som tidigare fungerat som skydd
inte finns längre20.
Träden som pekas ut som skyddsvärda i naturvärdesinventeringen är tydligt äldre än träden
intill vilket skulle betyda att dessa träd redan påverkats av vind vid tidigare avverkning.
Därför föreslås det att dessa träd med fördel sparas som växtlighet i en begravningsplats.
Vidare är den största delen av de utpekade skyddsvärda träden av arten tall, och många
insektsarter lever på just solbelysta äldre tallar, så ytterligare ett förslag som
naturvärdesinventeringen föreslår är att genom att spara dessa träd samt avverka
tilliggande träd kan man skapa biotoper för arter som kräver denna typ av miljö.
Åtgärdsförslagen bedöms minska de negativa konsekvenser som planförslaget innebär för
de skyddade arternas biotoper och spridningsvägar genom att åtgärdsförslagen syftar till
att spara skyddsvärda träd och sammanhängande områden med vegetation.
En plan för bevarande av vegetation och ett skötselprogram för att främja biotoperna
föreslås.
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5.2 Dagvatten
5.2.1 Förutsättningar
5.2.1.1

Befintlig avvattning

I dagsläget avvattnas det föreslagna planområdet i nordöstlig riktning mot ett större
våtmarksområde som slutligen mynnar i sjön Tuollujärvi. Längs östra delen av planområdet
löper ett dagvattendike, se Figur 5-4. Dagvattendiket hanterar dagvatten från ett större
område inom nya Kiruna centrum. Det är dock enbart ett bräddningsflöde från nya Kiruna
centrum som leds till diket via trumman under E10. Flödet som släpps till diket är beräknat
till 0,9 m3 /s utifrån ett fördröjt 20-års regn ner till 15 l/s, ha.21
I diket mynnar även en ledning med dräneringsvatten från en gångbro under E10:an. Det
finns inga trummor eller ledningar inom eller nedströms planområdet som påverkar
dagvattenhanteringen.

Figur 5-4. T.v.: Befintlig ytavrinning inom planområdet. Flödesvägar illustreras i blått, trumma
under E10 i grönt och befintligt dagvattendike med rött22. T.h.: Dagvattendiket fotograferat åt
norr23.

5.2.1.2

Planerad avvattning

Styrdokumentet Grundförutsättningar för dagvattenhantering i Nya Kiruna C (Kiruna
kommun, 2016) har legat till grund för utformningen av den föreslagna
dagvattenhanteringen inom planområdet.
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Det innebär att:
•
•
•
•
•
•

Infiltration av dagvatten ska alltid eftersträvas
Dagvatten renas och fördröjas så nära källan som möjligt
Skador orsakat av dagvatten förebyggs
Naturligt flöde (ytlig avrinning) eftersträvas
Dagvatten ska ses som en resurs
Dagvattenhanteringen ska vara långsiktig och hållbar

För det aktuella området gäller att VA-huvudmannens eventuella dagvattenledningssystem
ska dimensioneras för minst 20 års återkomsttid för trycklinje i marknivå och minst 5 års
återkomsttid för fylld ledning. Vidare ansvarar kommunen för marköversvämning med
skador på byggnader vid regn med en återkomsttid på >100 år (Svenskt Vatten, 2016a).
Genomförd dagvattenutredning24 visar att dagvatten inom planområdet vid skyfall
lämpligast avleds genom ytlig avrinning. Områdets naturliga lutning åt norr medför att
dagvattnet, likt idag, avvattnas mot våtmarksområdet i norr.
En total fördröjningsvolym för hela planområdet har beräknats utifrån ett mål om att flödet
inte får öka efter exploatering. För ett 20 års regn med klimatfaktor 1,25 blir total
fördröjningsvolym ca 240 m3. Dagvattenhanteringen för planområdet handlar därför om
fördröjning av 240 m3 vatten samt säkerställande av att planerade byggnader inte riskerar
drabbas av skador på grund av ytlig avrinning.

5.2.2 Bedömningsgrunder
5.2.2.1

Miljökvalitetsnormer för vatten

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om
miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för
förvaltning av alla former av vatten. Målen har införlivats i svensk lagstiftning genom 5 kap.
i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och
förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas vattenförekomster
och fem vattendelegationer har tagit beslut om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för
ekologisk status och kemisk ytvattenstatus för vattenförekomsterna inom respektive
distrikt. Aktuell status i förekomsterna bedöms och uppdateras fortlöpande av
myndigheterna.
Syftet med miljökvalitetsnormerna (MKN) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Grundregeln är att MKN ska
fastställas till ”god status”, och att normen ska uppnås innan aktuell förvaltningscykel är
slut (för närvarande år 2021). Beroende på vattenförekomstens nuvarande status kan
vattendelegationerna fastställa kvalitetskrav på en nivå som är lägre än god status
alternativt att tiden för när god status ska vara uppnådd skjuts fram.
God ekologisk status innebär att ytvattnets växt- och djurliv, vattnets flöden och förekomst
av vandringshinder för fisk, struktur på bottnar och stränder, samt de fysikalisk-kemiska
förhållandena i vattnet inte får uppvisa mer än små avvikelser från vad som betraktas som
naturliga förhållanden för den typen av vatten i det området. Ekologisk status har följande
klassningar: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.
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God kemisk status innebär att en vattenförekomst inte får ha högre halter av förorenande
eller giftiga ämnen än vad miljökvalitetsnormen anger. De ämnen som ingår i
klassificeringen av ytvatten är de 45 prioriterade ämnen som EU har satt upp gemensamma
gränsvärden för (Direktivet 2013/39/EU).
Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla
Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga
ytvatten i Sverige klassificeras till ”Uppnår ej god kemisk status med avseende på
kvicksilver och PBDE”.
5.2.2.2

Miljömål

De i detaljplanen föreslagna dagvattenåtgärderna berör miljömålen; Ingen övergödning,
Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker. De tre miljömålen med
preciseringar avseende vattenkvaliteten redovisas i Kapitel 7

5.2.3 Bedömning
Enligt styrdokumentet ”Grundförutsättningar för dagvattenhantering i Nya Kiruna C”25 för
dagvattenhantering inom nya Kiruna centrum ska skador orsakat av dagvatten förebyggas,
ytlig avrinning ska eftersträvas och dagvattnet ska i största möjliga mån infiltreras eller
fördröjas inom planområdet.
Primär recipient för det dagvatten som avleds från planområdet är sjön Tuollujärvi. Sjön
Toullojärvi är dock inte klassad i VattenInformations System Sverige (VISS) varför
huvudrecipienten är bäcken Tuollujoki som utgår från sjön Tuollujärvi som sin tur ingår i
Torneälvens huvudavrinningsområde och delavrinningsområdet ”Mynnar i Luossajoki”.
Tuollujoki uppnår god ekologisk status. Vattendraget är dock inte klassificerad avseende
särskilt förorenande ämnen (SFÄ) och ej heller med avseende på övriga fysikaliska och
kemiska ekologiska kvalitetsfaktorer. Vattendraget uppnår ej god kemisk status på grund
av de nationella överskridningarna av bromerade difenyletrar, kvicksilver samt
kvicksilverföroreningar. Vattenförekomsten är ej klassificerad med avseende på de
prioriterade ämnena.
I syfte att utvärdera planförslagets eventuella påverkan på MKN för Toullujoki har
uppskattningar av föroreningsmängder före respektive efter exploatering genomförts. För
befintlig markanvändning har antagits att hela planområdet utgörs av naturmark. För
kommande markanvändning har schablonhalter för parkområden, takytor och parkering
använts. Resultatet av denna beräkning redovisas i Tabell 5-2
Den planerade exploateringen av området kommer medföra att föroreningshalterna från
området kommer öka. De största procentuella ökningarna står fosfor och kvicksilver för.
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Tabell 5-2. Föroreningsmängder före respektive efter exploatering samt ökning i antal kg och
procent. Tabellen är hämtad från dagvattenutredning, Tyréns 202126

I syfte att fastslå om ökningen kan riskera en försämring av miljökvalitetsnormen för vatten
i Tuollujoki har tillskottet (i µg/l) till recipient beräknats. Vid beräkning har flödet i
vattendraget angivits som ett årsmedelvärde för perioden 1981-201027. Tillskottet av
ämnen angivna i
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Tabell 5-2 har sedan jämförts med riktvärden för särskilt förorenande ämnen i
inlandsytvatten och gränsvärden för kemisk ytvattenstatus28.
Resultatet sammanfattas i Tabell 5-3. Den planerade exploateringen kommer inte medföra
att gränsvärden enligt Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden29 överskrids. Det ska
dock påpekas att det saknas jämförelsevärden för fosfor och kväve i ytvatten. PAH16
understiger gränsvärdet marginellt.
Tabell 5-3. Tillskottet i recipienten Tuollujoki med jämförelse mot rikt- och gränsvärden för
särskilt förorenade ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS,
2019). Tabell hämtad från dagvattenutredning, Tyréns 202130

Beräkningsresultatet visar att föroreningsbelastningen är avsevärt lägre än angivna
riktvärden för samtliga jämförda31 ämnen. Planerad exploatering bedöms därför inte
försämra miljökvalitetsnormen för vatten i Tuollujoki.
För att kunna fördröja 240 m3 vatten rekommenderas att det anläggs torra
fördröjningsdammar dit dagvattnet från parkeringsytor, tak och grönområden avleds och
fördröjs innan det släpps till befintligt dagvattendike. Gravområdena som huvudsakligen
utgörs av park- och grönområden avvattnas genom avledning till nedsänkta gångstråk som
leder vattnet ytligt till fördröjningsdammarna och vidare till dagvattendiket alternativt
norrut mot myrområdet. Utloppet från torrdammen stryps så utflödet motsvarar befintligt
flöde (58 l/s) från området.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna dagvattenhanteringen vara i linje med
styrdokumentet för dagvattenhantering i nya Kiruna centrum och innebär en säker
avledning av dagvatten från planområdet vid både normalregn och skyfall.

5.2.4 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten negativ
konsekvens. Detta eftersom haltbidraget från föroreningar kopplade till dagvattenavrinning
kommer öka för samtliga undersökta ämnen vid exploatering, men ökningen förväntas inte
påverka miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Tuollujoki. Vid nollalternativet

28
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förväntas området vara bibehållen skogsmark och någon föroreningsökning antas inte
uppstå inom området.

5.2.5 Åtgärdsförslag
Vidare lämnar dagvattenutredningen följande rekommendationer:
•
•

•

•
•

Byggnader och entréer höjdsätts så att de inte tar skada vid höga flöden.
Ingen känslig bebyggelse ska placeras mellan gång- och hästtunneln under E10 och
befintligt dagvattendike eftersom ytan utgör nödbräddning för dagvatten från nya
Kiruna centrum. Parkeringsyta kan vara lämpligt.
Utformningen och kapacitet för befintligt dagvattendike bör utredas ytterligare i
syfte att säkerställa att diket har kapacitet att avleda tillkommande dagvatten från
planområdet
Att anlägga torra fördröjningsdammar dit dagvattnet från parkeringsytor, tak och
grönområden avleds och fördröjs innan det släpps till befintligt dagvattendike.
En lokal reningsanläggning för dräneringsvattnet från kistgravarna kan vara
fördelaktigt i stället för att skicka i väg det till det kommunala
avloppsreningsverket.

Vidare rekommenderar denna MKB att införa regelbunden skötsel på torrvattendammarna
för att bibehålla maximal kapacitet. Då vissa tidsperioder kommer öka belastningen på
dammarna, exempelvis vid snösmältning, blir detta en viktig åtgärd.
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5.3 Hydrogeologi
5.3.1 Förutsättningar
5.3.1.1

Befintliga förhållanden

Geotekniska undersökningar utförda i området visar att markprofilen inom planområdet
utgörs av morän, huvudsakligen i form av siltig sandmorän, sandig siltig morän och grusig
siltig sandmorän32. Moränen är naturligt lagrad och har påträffats direkt under ett
växtdelsskikt av 0,1 m tjocklek. Vid tio undersökningspunkter har det påträffats berg eller
förmodat berg vid djup som varierar mellan 2,2 – 3,8 m under befintlig markyta.
Tre grundvattenrör har installerats i området och grundvattennivåer har uppmätts under ett
tillfälle. I områdets norra del uppmättes en grundvattennivå motsvarande 2,2 m under
befintlig markyta. I områdets sydvästra del uppmättes en grundvattennivå motsvarande 3,0
m under befintlig markyta. Grundvattenröret som installerades i områdets sydöstra del var
torrt vid genomförd mätning. Rörets spetsnivå motsvarade här ett djup om 3,2 m under
befintlig markyta.
Vid den geotekniska undersökningen grävdes också ett antal provgropar. Med undantag för
en grop, där en mindre vattenansamling kunde noteras i provgropens botten vid 3,5 m, var
samtliga provgropar torra.
Utifrån de geotekniska undersökningarna är det, trots detta, inte möjligt att utesluta att
grundvattennivåerna i läge för provgroparna kan vara belägna inom utfört grävdjup. Vid
täta moränsammansättningar med låg genomsläpplighet kan det krävas att provgroparna
lämnas öppna en längre tid innan grundvattnet runnit in i gropen och nivån stabiliserats.
Grundvattenströmningen bedöms ske i nordöstlig riktning och grundvattenytan förväntas
variera över årscykeln med sina högsta nivåer i samband med snösmältningsperioden på
våren samt efter längre nederbördsperioder med intensivare regn. Vidare förväntas lägre
grundvattennivåer under vinterhalvåret och torra sommarmånader.
5.3.1.2

Planerad hantering av dräneringsvatten

Gravschakt för kistgravar ska alltid vara dränerade då förmultningsprocessen ska ske med
tillgång till syre.
För att undvika inträngande grundvatten i gravschakten föreslås i den geotekniska
undersökningen att området för kistgravsättning schaktas upp i samband med att området
blockrensas samt att ett dränerande lager om minst 300 mm anläggs mellan naturligt
lagrad morän och blockrensade massor med mellanliggande geotextil33.
Dräneringsledningar anläggs sedan i det dränerade lagret så att dräneringsvattnet med
hjälp av självfall kan ledas norrut. I den norra delen av planområdet anläggs antingen en
pumpstation som möjliggör pumpning av dräneringsvattnet till det kommunala
reningsverket, alternativt en lokal reningsanläggning (exempelvis markbädd).

32

Kiruna kommun, Dagvatten- och hydrogeologisk utredning, ny begravningsplats Kiruna, Tyréns, Slutversion
2021-09-17
33
Kiruna kommun, PM Ny kyrkogård, Kiruna, Tyréns. 2021
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5.3.2 Bedömningsgrunder
5.3.2.1

Miljökvalitetsnormer för grundvatten

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om
miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för
förvaltning av alla former av vatten. Målen har införlivats i svensk lagstiftning genom 5 kap.
i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och
förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
För att ett grundvatten ska omfattas av miljökvalitetsnormer krävs att det förekommer i ett
avgränsat magasin som har akviferegenskaper. Grundvattenflödet ska även vara av en
sådan storlek att det är lätt uttagbart i tillräckliga mängder för att utnyttjas som
konsumtionsvatten. Kravet på mängd är 10 m3 per dygn alternativt att
grundvattenförekomsten nyttjas som dricksvatten av minst 50 personer. För dessa
grundvattenförekomster gäller att de ska nå god kemisk och kvantitativ status till år 2015.
För grundvattenförekomster där nuvarande kemisk grundvattenstatus är otillfredsställande,
har undantag medgetts för det eller de ämnen eller ämnesgrupper som förorsakar detta.
Undantaget medges då i form av en tidsfrist till den 22 december 2021.34
5.3.2.2

Miljömål

De i detaljplanen föreslagna åtgärderna berör miljömålen; Grundvatten av god kvalitet,
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker. De tre
miljömålen med preciseringar redovisas i kapitel 7.

5.3.3 Bedömning
Inom planområdet finns inga grundvattenförekomster som är statusklassificerade enligt
miljökonsekvensnormer. Den geotekniska undersökningen har dock påträffat grundvatten
vid ett tillfälle inom den norra delen av planområdet vid ett djup på 2,2 meter under
markytan35. Detta medför att exploateringen av planområdet kan ha en påverkan på
grundvattnet inom området då gravsättningen ligger vid 2,5 meter under markytan.
Dräneringsvatten från begravningsplatser klassas enligt 9 kap miljöbalken som
avloppsvatten och ska avledas till kommunala spillvattennätet alternativt hanteras på plats
genom exempelvis markbädd. Grundvattensänkning genom dränering innebär att tillstånd
för markavvattning behöver sökas enligt 11 kap miljöbalken.

5.3.4 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten till måttligt
negativ konsekvens. Detta för att planalternativet kommer innebära markbearbetning som
behöver säkerställa vattenfria gravar. I nollalternativet förväntas området vara opåverkat
av markbearbetning, även om omkringliggande områden kommer vara mer exploaterade än
i nuläget.

34

VISS, Kemisk status grundvatten, http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-iviss/miljokvalitetsnormer/Pages/Kemiskt-status-grundvatten.aspx
35
Kiruna kommun, PM Ny kyrkogård, Kiruna, Tyréns. 2021
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5.3.5 Åtgärdsförslag
Vidare lämnar hydrogeologiska undersökningen följande rekommendationer:
•

•

Att området vid kistgravarna schaktas upp i samband att området blockrensas och
att ett dränerande lager om minst 300 mm anläggs naturligt lagrad morän och
blockrensade massor med mellanliggande geotextil.
Att mätningar av grundvattennivån utförs under ett år för att fånga
årstidsvariationer samt att komplettera med installationer av grundvattenrör där
det planeras för kistgravar.
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5.4 Klimatpåverkan
5.4.1 Förutsättningar
Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till effekten av att
exploatera naturmark. Klimateffekter vars konsekvenser bedöms som små kan i
kombination med exploatering på lokal, national och global nivå ge en ytterligare
klimatpåverkan.
Svenska skogar spelar en viktig roll för att reglera det globala klimatet. En typisk svensk
skog har förmåga att sänka och binda cirka 4 ton kol per hektar per år.36 Planområdet
består primärt av skogsmark och har inte tidigare varit exploaterat.
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) har en målsättning att drift av
krematorier ska vara fossilfri senast år 2023. Krematorieugnarna är vanligtvis utrustade
med uppvärmningssystem baserat på olja eller gas men ofta finns även möjlighet att byta
ut bränslet från fossilbränsle till förnybart bränsle såsom RapsMetylEster (RME).37

5.4.2 Bedömningsgrunder
5.4.2.1

Miljömål

De i detaljplanen föreslagna åtgärderna berör miljömålet Begränsad klimatverkan:
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att det globala målet kan uppnås.”38

5.4.3 Bedömning
Exploatering av planområdet kommer innebära en delvis avverkning av befintlig skog.
Avverkning av skogen kommer sannolikt att minska skogens förmåga att binda och lagra
kol men effekten beror på av avverkningsgraden.
Användningen av krematoriet och utsläpp som uppstår vid förbränning kan leda till en
negativ klimatpåverkan. Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds målsättning att driva
krematorier fossilfritt genom att använda biobränsle i stället för fossilt bränsle kommer att
begränsa den negativa klimatpåverkan från förbränningen. Däremot kommer
växthusgasutsläpp från förbränning av den avlidnas kropp samt kistan ha en liten negativ
klimatpåverkan.
Planerad begravningsplats och verksamheten som medföljer kommer sannolikt att leda till
en ökning av trafikaktivitet i och runt planområdet. Ökad trafikaktivitet kommer främst att
uppstå på grund av besökare men även bestå av fordon som behövs för att driva och
underhålla begravningsplatsen. Fordonstrafik som drivs av fossilt bränsle och

36

Hadden & Grelle, Changing temperature response of respiration turns boreal forest from carbon sink into
carbon source, Agricultural and Forest Meteorology, Volume 223: 30-38. 2016.
37
SKKF, Resultat undersökning om förutsättningar för fossilfri drift
av krematorierna 2023.
38
Naturvårdsverket, Sveriges miljömål, Begränsad klimatpåverkan,
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/
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förbränningsmotorer har en negativ klimatpåverkan på grund av deras utsläpp av
växthusgaser samt aerosoler39.

5.4.4 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydlig till liten
negativ konsekvens. Då planområdet är relativt litet (cirka 15 hektar) och även med
exploatering kommer en stor del av vegetationen som kan binda kol finnas kvar i form av
trä, buskar samt gräs.
Jämfört med ett nollalternativ är planförslaget närmare Kiruna centrum och därmed en
bättre förutsättning att nå området till fots eller med hjälp av cykel och därmed kan
klimatavtrycket minskas.

5.4.5 Åtgärdsförslag
Med användning av förnybart bränsle i kremeringsprocessen kommer klimatpåverkan vara
begränsad främst till det utsläpp som uppstår från föremål som blir kremerade.
Planområdet är inom gång- och cykelavstånd från Kiruna nya stadskärna samt Kirunas
befintliga centrumkärna. Att ha god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter mellan
Kiruna centrum och planområdet är viktigt för att underlätta ett alternativ till motorfordon.
Användningen av elfordon när det bedöms vara lämpligt inom begravningsplatsens
verksamhet skulle minska användningen av fossilt bränsle och därmed påverkan på
klimatet. Uppförandet av laddningsstationer skulle möjliggöra för besökare att ladda fordon
inom begravningsplatsens parkering vilket minskar beroendet av fossila bränslen.
Att minimera avverkning av träd kan begränsa exploateringspåverkan på planområdets
förmåga att binda kol. Skog och träd som avverkas bör ersättas med annan växtlighet som
kan kompensera för den minskade kolbindningen.
Användningen av ett förnybart bränsle istället för fossilt bränsle i krematorieverksamheten
kan minska klimatpåverkan.

39

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-transporterna/
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5.5 Luftkvalitet
5.5.1 Förutsättningar
Ren luft är en förutsättning för god hälsa. Luftföroreningar påverkar människor där
utsläppen sker och kan orsaka förkortad livslängd och hjärt- och kärlsjukdomar. Barn är
särskilt utsatta för luftföroreningar. Föroreningarna kan transporteras över långa avstånd
och påverka mark och vatten genom övergödning och försurning. De orsakar även
växtskador, korrosion, nedsmutsning och klimatförändringar. De luftföroreningar som är
skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten40.
Luftkvaliteten i Norrbotten är generellt sett mycket god. Länsstyrelsen i Norrbotten
bedömer att miljökvalitetsmålet Frisk Luft är nära att nås i länet som helhet. Åtta av
miljömålets totalt tio preciseringar uppnåddes år 2020. De preciseringar som inte
uppnåddes var marknära ozon och PM10. 41 Där PM10 står för inandningsbara partiklar.
Mätning av luftkvaliteten i Kiruna genomfördes år 2015/2016 som en del av den
luftkvalitetsövervakning som samordnas av Urbannätverket42. Resultatet av mätningen som
utfördes vid Centralskolan i Kiruna uppvisade generellt låga dygnsmedelvärden av NO2 (29
µg/m3) och inga överskridanden förelåg av vare sig miljökvalitetsnormer (MKN) eller
utvärderingströsklarna för dygnsmedelvärden. Avseende PM10 uppvisades halter långt under
MKN som årsmedelvärde (13 µg/m3).43
För Kiruna kommun är det enbart marknära ozon och bensapyren som bedöms överskrida
miljömålet. Förekomsten av marknära ozon och förorenande luftmassor med ozonbildande
ämnen i kommunen härrör huvudsakligen från utsläpp i andra länder. Möjligheterna för
kommunen att reducera halterna av marknära ozon saknas därmed. Förekomsten av
bensapyren orsakas främst av lokal vedeldning där halterna under kalla vinterdagar riskerar
att bli höga även inom mindre orter. Det har emellertid inte gjorts några mätningar av
bensapyren i utomhusluften i Norrbotten sedan 2012/2013. Vid detta tillfälle överskreds
haltnivåerna miljömålet i Kiruna.44
Idag består planområdet till huvudsak av skog, vilket sannolikt inte innebär några källor till
luftföroreningar.

5.5.2 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för luft och andra riktlinjer Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477)
anger kraven för luftkvalitet i utomhusluft. Förordningen anger miljökvalitetsnormer (MKN)
för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10
och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och
tillståndsprövning ska myndigheter och kommuner följa gällande miljökvalitetsnormer enligt
5 kap. 3 § miljöbalken. MKN är utfärdade av regeringen och får inte överskridas, se Tabell
5-4.

40

Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/luftfororeningar-och-dess-effekter/
Länsstyrelserna, Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet (RUS), Regional årlig uppföljning av
miljömålen, Norrbotten 2020, sid. 18, https://www.rus.se/wp-content/uploads/Norrbotten-RAU-2020.pdf
42
ett samarbete mellan ett antal av Sveriges kommuner och IVL avseende luftkvalitetsövervakning
43
IVL, Svenska miljöinstitutet, Luftkvaliteten i Sverige 2015 och vintern 2015/16, Mätningar inom
Urbannätverket, Fredricsson Malin, Persson Karin och Tang Lin, C 253, 2016 sid. 13-16
44
Länsstyrelserna, Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet (RUS), Regional årlig uppföljning av
miljömålen, Norrbotten 2020, sid. 18, https://www.rus.se/wp-content/uploads/Norrbotten-RAU-2020.pdf
41
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5.5.2.1

Miljömål

De i detaljplanen föreslagna luftåtgärderna berör miljömålet ”Frisk Luft”. Miljömålets
redovisas i detalj i kapitel 7
Miljömålet anges som riktvärden vilka syftar till att luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Miljömålet är till skillnad mot
miljökvalitetsnormerna inte juridiskt bindande, men ska beaktas i samband med prövningen
av miljöfarlig verksamhet i det här fallet krematorieverksamheten.
Tabell 5-4. Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet redovisat för de ämnen/partiklar som bedöms
påverkas av planförslaget.
Parameter

PM10

Medelvärdestid

Värde

1 dygn

50
µg/m3
40
µg/m3
90
µg/m3
60
µg/m3
40
µg/m3

1 år
Kvävedioxid
(NO2)

1 timme
1 dygn
1 år

Kolmonoxid (CO)

8 timmar

Anmärkning

Värdet får överskridas 35 dygn
per år

Värdet får överskridas 175 timme
per år
Värdet får överskridas 7 dygn per
år

10
mg/m3

Årsmedelvärden är satta för att skydda mot långtidsexponering och ska tillämpas för
utomhusluft där människor direkt eller indirekt exponeras under längre perioder.
Dygns- och timmedelvärden är satta för att ge skydd mot korttidsexponering av
föroreningarna och tillämpas, utöver platserna där människor vistas under längre perioder,
även där människor vistas under kortare tid.
Samtliga miljökvalitetsnormer ovan gäller för omgivningsluft utomhus men det finns
undantag för bland annat arbetsplatser. Enligt Naturvårdsverkets tolkning45 ska
miljökvalitetsnormerna även, i den mån det är möjligt, tillämpas på arbetsplatser dit
allmänheten har tillträde.

5.5.3 Bedömning
Påverkan på luftkvaliteten kommer att uppstå i planområdet med omnejd till följd av
kremeringsverksamhet och en ökning av fordonstrafik.
De luftföroreningar som riskerar att släppas ut under kremationsprocessen och ge förhöjda
haltnivåer i omgivningen bedöms vara partiklar (PM10), kväveoxider (NO2), kolmonoxid
(CO), kvicksilver (Hg).
Utsläpp till luft förekommer främst från förbränningen i samband med kremering.
Krematorieugnarna är vanligtvis uppvärmda med stödbränsle i form av olja eller gas.
Utsläpp från krematorier berörs av förbränningsteknik samt om anläggningen är försedd
med rökgasrening. Utsläpp av kvicksilver (Hg) kan också förekomma under
kremeringsprocessen men förväntas att minska i framtiden i takt med en minskad
användning av amalgamtandfyllningar.46

45

Luftguiden – Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft version 4, Naturvårdsverket, Stockholm,
2019.
46
Krematorieverksamhet – Branschfakta 4, Naturvårdsverket, juni 2010.
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En ökning av fordonstrafik på närliggande gator och vägar i samband med exploatering av
planområdet bidrar till ett ökat utsläpp av partiklar (PM10) samt kväveoxider och därmed en
försämrad luftkvalité.

5.5.4 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten negativ
konsekvens. Planförslaget bedöms medföra en ökad mängd trafik både under byggtiden och
verksamhetsfasen vilket innebär att utsläppen inom aktuellt område kommer öka. Vid ett
genomförande av planförslaget medför en ökad mängd utsläpp av partiklar och
kvävedioxider från krematorieverksamheten samt trafik som bedöms kunna påverka den
lokala luftkvaliteten.
Planförslaget innebär en kremeringsverksamhet som kan ha en negativ påverkan på
luftkvaliteten i närområdet. Kremeringsverksamhetens påverkan på luftkvaliteten berörs av
hur effektiv rökgasreningsutrustningen är samt i hur stor omfattning den används.

5.5.5 Åtgärdsförslag
För planområdet har ingen luftutredning gjorts. Inför kommande tillståndsprövning för
kremeringsverksamhet rekommenderas att en utförlig luftkvalitetsutredning genomförs för
att kvantifiera luftföroreningar från planerad verksamhet.
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5.6 Risk och säkerhet
5.6.1 Förutsättningar
Transport av farligt gods
Det föreslagna detaljplaneområdet angränsar i söder till väg E10, se Figur 5-5. E10 är en
tvåfilsväg med en skyltad hastighet på 80 km/h. Enligt trafikprognos för år 2040 beräknas
ett genomsnittligt trafikflöde av 1800 tunga fordon per dygn och år (ÅDT).

Figur 5-5 Översiktskarta över planområdet i relation till befintligt vägnät. Transportled för farligt
gods, väg E10 ligger direkt söder om det planerade området.

E10 är en primärt rekommenderad transportled för farligt gods. Farligt gods är ett
samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de kan skada
människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och
lagring.
Farligt gods delas enligt MSBFS 2020:9 in i nio huvudklasser beroende på deras specifika
kännetecken och därmed farlighet, se Tabell 5-5.
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Tabell 5-5. Klasser av farligt gods i ADR/ADR-S47

Klass
1
2
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8
9

Ämnen
Explosiva ämnen och föremål
Gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen m.m.
Självantändande ämnen
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Oxiderande ämnen
Organiska peroxider
Giftiga ämnen
Smittförande ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen och föremål

Av ovanstående är det främst farligt gods i form av explosiva ämnen, brandfarliga och
giftiga gaser, brandfarliga vätskor samt oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADRklasserna 1, 2. 3, 5.1, 5.2) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser för
människor som befinner sig bortom vägens direkta närområde. Fler klasser kan dock ha
negativ påverkan på miljön34.
I anslutning till gruvorna förekommer förutom transporter av massexplosiva ämnen av
klass 1, även transporter med stora mängder ammoniumnitratbaserad emulsion,
suspension eller gel vanligen kallad ”ANE-matris”. ANE-matrisen är godkänd för
transport i ADR-klass 5.1 och är i sig är inte ett explosivämne utan känsliggörs direkt på
sprängplatsen när den ska användas. Vid blandning med brandfarlig vätska, till exempel.
vid en olycka, kan dock ämnet ge upphov till en explosion. En olycka med massexplosiva
ämnen tillhörande klass 1.1 kan orsaka konsekvenser i form av tryckpåverkan, brännskador
och splitter.
I arbetet med vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum lät Trafikverket utföra en
grovinventering. Inventeringen utfördes med syfte att uppskatta antalet transporter av
massexplosiv vara och ANE-matris på E10. För den aktuella delsträckan, det vill säga den
del av E10 som löper söder om föreslagen begravningsplats, uppskattades antalet
transporter med klass 1 och klass 5.1 till cirka en transport per vecka.48
Krematorieverksamhet
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för en begravningsplats med tillhörande
verksamheter. En av dessa verksamheter är ett nytt krematorium. Enligt Naturvårdverkets
branschfaktablad för krematorieverksamhet49 använder svenska krematorieugnar
framförallt oljebrännare eller gasbrännare med eldningsolja, rapsmetylester eller naturgas
som stödbränsle vid kremering. Krematoriet är enligt planalternativet placerat cirka 130
meter från E10.

47

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, ADR- 2021, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2020:16,
sid. 131
48
Trafikverket, Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum, Kiruna kommun, Norrbottens län, TRV 2016/4236, PM
Risk, TRV 2016/4236, 2018-05-14, sid. 12
49
Naturvårdsverket, Krematorieverksamhet, Branchfakta, utgåva 4, juni 2010, sid. 18 https://skkf.se/wpcontent/uploads/2020/02/nvv_-_krematorieverksamheten-utg-4.pdf
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Översvämningar
Huvuddelen av planområdet utgörs av morän med en medelhög genomsläpplighet27. I
dagsläget avvattnas området i nordöstlig riktning mot ett större våtmarksområde som
slutligen mynnar i sjön Tuollujärvi. Längs östra delen av planområdet löper ett
dagvattendike där dagvatten från ett större område inom nya Kiruna centrum avvattnas
norrut mot våtmarksområdet. I diket mynnar även en ledning med dräneringsvatten från en
gångbro under väg E10. Det finns inga trummor eller ledningar inom eller nedströms
planområdet som påverkar dagvattenhanteringen.
Risker vid eventuell brand på Kiruna avfallsanläggning
Väster om planområdet ligger Kiruna avfallsanläggning på ett avstånd om cirka 600-800
meter. Anläggningen tar emot sorterat avfall från både privata kunder och
företagsverksamheter. Bland det avfall som tas emot finns både brandfarligt avfall såsom
lösningsmedelsrester och spilloljor och brännbart avfall såsom trä, papper, textil, plast med
mera samt elektronikskrot50.

5.6.2 Bedömningsgrunder
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen i Norrbotten har utarbetat Riktlinjer - skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län51 med syftet att ge vägledning när det
gäller bebyggelseutveckling intill rekommenderade transportleder för farligt gods.
Riktlinjerna redovisas för fyra kategorier av markanvändning, uppdelade med utgångspunkt
i olika grader av känslighet.
Tabell 5-6. Kategorisering av markanvändning i bebyggelsezoner A-D i syfte att bedöma
skyddsavstånd.52

51

Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Riktlinjer för fysisk planering, skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län, november 2019
52
Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Riktlinjer för fysisk planering, skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län, november 2019, sid. 5
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I länsstyrelsens riktlinje presenteras rekommenderade skyddsavstånd från väg och järnväg
i orter med gruvdrift vid olika trafikscenarier. Skyddsavstånden anges i förhållande till de
tre olika bebyggelsezonerna B, C och D presenterade i Tabell 5-6. Skyddsavstånd i
förhållande till zon A redovisas inte eftersom zon A avser ”ej känslig verksamhet” vilken
utifrån risker kopplat till farligt gods, kan placeras inom området mellan vägkant och zon
med skyddsavstånd.
Begravningsplatsen med tillhörande byggnader borde enligt planbeskrivningen bedömas
som Zon C, normalkänslig verksamhet.
För tvåfältsväg, 80-100 km/h med ett genomsnittligt trafikflöde av 1600-2200 tunga fordon
per dygn och år (ÅDT) anges skyddsavstånd enligt Tabell 5-7.
Tabell 5-7. Skyddsavstånd för tvåfältsväg, 80-100 km/h i förhållande till bebyggelsezon C-D.53

Krematorieverksamhet
Krematorier använder stödbränslen såsom eldningsoljor, rapsmetylsester och naturgas vid
kremationer och ska därför följa lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011) för att hindra, förebygga och begränsa olyckor.
För krematorieverksamhet finns inga rekommenderade skyddsavstånd. I Boverkets
54
allmänna råd ”Bättre plats för arbete” redovisas emellertid ett skyddsavstånd för mindre
förbränningsanläggningar som 50-200 meter. I Naturvårdsverkets branschfaktablad för
krematorieverksamhet anges emellertid att skyddsavståndet för krematorier i
tillståndsärenden normalt bedöms ligga inom intervallet 50-100 meter. Skyddsavstånden
har i dessa fall huvudsakligen motiverats av faktorer såsom buller, transporter och så kallat
psykiska immissioner (subjektiva upplevelse av obehag).55
Översvämningsrisker
Dagvattenledningssystem ska dimensioneras för att hantera ett 20-årsregn. Kommunen
ansvarar även för marköversvämning med skador på byggnader vid ett så kallat 100 årsregn. Vid beräkningar av flöden ska en klimatfaktor om 1,25 användas för att ta hänsyn till
förväntad ökning av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016a).
Risker vid eventuell brand Kiruna avfallsanläggning
Anläggningen tar emot sorterat avfall från både privata kunder och företagsverksamheter.
Bland det avfall som tas emot finns både brandfarligt avfall såsom lösningsmedelsrester och
spilloljor och brännbart avfall såsom trä, papper, textil, plast med mera samt
elektronikskrot56.

53

Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Riktlinjer för fysisk planering, skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län, november 2019, sid. 5
54
Boverket, Bättre plats för arbete, 1995
55
Naturvårdsverket, Krematorieverksamhet, Branchfakta, utgåva 4, juni 2010, sid. 18 https://skkf.se/wpcontent/uploads/2020/02/nvv_-_krematorieverksamheten-utg-4.pdf
56
Tekniska verken i Kiruna, Sorteringsguide Företag
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5.6.2.1

Miljömål

Den föreslagna detaljplanen berör miljömålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö.
Miljömålen med preciseringar redovisas i Kapitel 7.

5.6.3 Bedömning
Transport av farligt gods
Baserat på begravningsplatsens bedömning som bebyggelsezon C (Normalkänslig
verksamhet) och Tabell 5-7 ska ett invallat skyddsavstånd från vägen vara mellan 15-20
meter för ett tungt trafikflöde mellan 1600–2200 transporter/dygn. Enligt detaljplanen skall
en så kallad bullervall anläggas med ett avstånd på cirka 35 meter efter resultaten från en
bullerutredning. Detta innebär att säkerhetsavståndet uppfylls för den verksamhet som
detaljplanen medger och konsekvensen bedöms därmed som obetydlig.
Översvämningsrisker
Utförd simulering av översvämningsrisker vid ett 100-årsregn visar att inga större
vattenansamlingar riskerar uppstå inom planområdet21. En total fördröjningsvolym för hela
planområdet har beräknats utifrån ett mål om att flödet inte får öka efter exploatering. För
ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 blir den totala fördröjningsvolymen cirka 240 m3.
Konsekvensen bedöms som liten negativ.
Krematorieverksamhet
Brandfarligt stödbränsle utgör viss risk för spridning av brand och i värsta fall explosion.
Konsekvensen av olyckor bedöms därför som måttligt negativ.
Risker vid eventuell brand Kiruna avfallsanläggning
I händelse av brand vid den intilliggande avfallsanläggningen kan denna bli mycket
svårsläckt och illaluktande och i vissa fall kan giftig rök förekomma. Verksamheter som
ligger i rökens riktning måste utrymmas. Släckvatten som använts på plastbränder kommer
innehålla gifter och kommer ge upphov till stora mängder av förorenat vatten som ska tas
om hand. Konsekvensen av brand på närliggande anläggning bedöms därför som stort
negativ.

5.6.4 Jämförelse med nollalternativet
Transport av farligt gods
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydlig konsekvens
för riskerna med transport av farligt gods längs E10. Detta eftersom själva
begravningsplatsen inte bedöms bidra till eventuella olyckor på vägen.
Översvämningsrisker
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en liten negativ
konsekvens eftersom marken kommer beredas med viss del hårdgjorda ytor och
borttagande av befintlig vegetation.
Risker vid eventuell brand Kiruna avfallsanläggning
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydlig konsekvens
för riskerna med brand på avfallsanläggningen eftersom detaljplaneområdet inte bidrar till
brandriskerna på anläggningen.
Krematorieverksamhet
På grund av lagring och hantering av brandfarligt stödbränsle som kan genom brand eller
explosion bidra till olyckor bedöms planförslaget medföra måttligt negativa konsekvenser i
jämförelse med nollalternativet.
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5.6.5 Åtgärder
Transport av farligt gods
Mot väg E10 planeras en bullervall att anläggas först och främst för att dämpa trafikbuller
men också som ett skydd avseende risk för olycka vid transport.
Översvämningsrisker
Genomförd dagvattenutredning17 visar att dagvatten inom planområdet vid skyfall
lämpligast avleds genom ytlig avrinning. Områdets naturliga lutning åt norr medför att
dagvattnet, likt idag, avvattnas mot våtmarksområdet i norr.
För att kunna fördröja 240 m3 vatten rekommenderas det att anlägga torra
fördröjningsdammar dit dagvattnet från parkeringsytor, tak och grönområden avleds och
fördröjs innan det släpps till befintligt dagvattendike vid större skyfall.
Torra fördröjningsdammar är nedsänkta gröna ytor med flacka slänter som fylls med vatten
vid höga flöden varmed en tillfällig vattenspegel bildas för sen att försvinna successivt när
tillrinningen avtar. De utformas med ett bottenutlopp som kan strypas varmed flödet
nedströms regleras.
Risker vid eventuell brand Kiruna avfallsanläggning
Minskade effekter på spridning av brand och rök är den närliggande avfallsanläggningens
och lokala räddningstjänstens ansvar. Som riskminskningsåtgärd i händelse av brand
rekommenderas det att man på begravningsplatsen tar fram en evakueringsplan för
personal och besökare.
Krematorieverksamhet
Installationen av krematoriet, hanteringen och förvaringen av stödbränsle ska följa gällande
lagstiftning (SFS 2010:1011) och säkerhetsföreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap57. Dessa ställer höga säkerhetskrav på verksamheten vilket anses som
tillräckligt som riskminskningsåtgärd.

57

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser
och vätskor; MSBFS 2013:3 https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/61531c7c-d2a9-4585-8cc8b7bbb87184aa.pdf
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5.7 Buller
5.7.1 Förutsättningar
Buller är oönskat ljud. Vad som betraktas som buller är individuellt och kan variera med
tiden på dygnet. Hur störda vi blir beror exempelvis på vilken typ av ljud det är och ljudets
kvalitet.58 Beroende på vilket ljud som uppkommer ger det olika ljudnivåer, se Figur 5-6.

Figur 5-6 Ungefärliga ljudtrycksnivåer om lyssnaren befinner sig nära ljudkällan.

Miljömål och miljökvalitetsnormer för buller Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning
om industri- och annat verksamhetsbuller” anger följande vägledande riktvärden för externt
industribuller.59
Tabell 5-8 Riktvärden för industribuller60

Ekvivalent ljudnivå
Dag 06-18
LAeq

Kväll 18-22 samt
lör-, sön- och heldag
LAeq
45 dBA

Natt 22-06
LAeq

Maximal
ljudnivå
Natt 22-07
LAFmax

Bostäder
50 dBA
40 dBA
55 dBA
utomhus vid
fasad
Planområdet ligger i närheten av Kirunas avfallsanläggningen. En utredning av ljudnivåer
inom avfallsanläggning genomfördes 2017 av Tekniska Verken61. I utredningen bedöms att
ljudnivåer från avfallsanläggningen understiger riktvärden vid de närmaste bostäderna.

58

Naturvårdsverket. Om du är störd av buller. Hämtat från https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-iSverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Om-du-ar-stord-av-buller/
59
Naturvårdsverket. Vägledning om industri och annat verksamhetsbuller. Rapport 6538, 2015
60
Naturvårdsverket. Vägledning om industri och annat verksamhetsbuller. Rapport 6538, 2015
61
Tekniska Verken, Provtidsredovisning, 2017
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Det föreslagna området för begravningsplatsen är påverkat av buller orsakat av trafik på
väg E10. Vägtrafikens påverkan på den ekvivalenta ljudnivån längs E10 har beräknats av
Trafikverket inom ramen för ”Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum, Kiruna kommun,
Norrbottens län”62. Resultatet, redovisat som ljudutbredningskarta 2 meter ovan nuvarande
marknivå, redovisas i Figur 5-7. Redovisad ljudnivå bygger på trafikprognos för år 2040.

Figur 5-7. Ljudutbredning avseende vägtrafik längs E10 för prognosåret 2040.
Detaljplaneområdets ungefärliga område visas av den röda cirkeln.63

ENSUCON AB har utfört en bullerutredning för planområdet64 I utredningen ingick beräkning
av vägtrafikbuller med 2022 års trafik, se Figur 5-8 och industribuller från
avfallsanläggningen, se Figur 5-9.

62

Trafikverket, Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum, Kiruna kommun, Norrbottens län, TRV 2016/4236, PM
Buller, 2018-05-14
63 63
Trafikverket, Vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum, Kiruna kommun, Norrbottens län, TRV 2016/4236,
PM Buller, 2018-05-14
64
ENSUCON AB, Bullerutredning för detaljplan för ny begravningsplats, Kiruna kommun. 2022-04-07
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Figur 5-8. Trafikbuller. Ekvivalent ljudnivå under dagtid65.

65

ENSUCON AB, Bullerutredning för detaljplan för ny begravningsplats, Kiruna kommun. 2022-04-07
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Figur 5-9. Buller från avfallsanläggningen. Ekvivalent ljudnivå under dagtid66.

5.7.2 Bedömningsgrunder
Det finns inte några särskilda riktvärden framtagna för den typ av verksamhet som en
begravningsplats utgör. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen redovisat förslag
till riktvärden för trafikbuller i friluftsområden och parker samt andra rekreationsytor i
tätorter. För denna typ av markanvändning anger Naturvårdsverket att följande värden ska
eftersträvas67:

•
•

Rekreationsområden i tätort ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn
Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA för
vardagsmedeldygn.

Trafikverket har riktvärden för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg som
gäller från 2021-01-01.68 För parker och andra rekreationsytor i tätorter anges riktvärdet
som ekvivalentnivå 45-55 dBA (Leq24h). Riktvärdet beaktas av Trafikverket vid nybyggnad av
infrastruktur och i vissa fall vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har yttrat sig om att en begravningsplats bör vara en plats
för frid varvid en låg ljudnivå ska anses utgöra en särskild kvalitet. Därför anser
länsstyrelsen att ”det inte är orimligt att ha utgångspunkten om 40 dBA ekvivalent ljudnivå,

66

ENSUCON AB, Bullerutredning för detaljplan för ny begravningsplats, Kiruna kommun. 2022-04-07
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/buller/buller-fran-vagar-och-jarnvagar-vidnybyggnation-av-infrastruktur/
68
Trafikverket, Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021, version 3.0, antagen
2020-09-25
67
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eventuellt med maximala ljudnivåer över 50 dBA men dock inte i särskilt stor
utsträckning”69.
Begravningsplatsen är även en arbetsplats. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFS
2005:16 anges insats- och gränsvärden för buller. Föreskrifterna gäller för verksamheter
där någon kan utsättas för buller i arbetet, se Tabell 5-9.
Tabell 5-9. Insats- och gränsvärden för buller avseende risk för hörselskada, AFS 2005:16.70
Gränsvärde
Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h [dB]
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax [dB]
Impulstoppvärde LpCpeak [dB]

85
115
135

Undre
insatsvärde
80
135

Övre
insatsvärde
85
115
135

Miljömål
Den föreslagna detaljplanen berör miljömålet God bebyggd miljö. Miljömålet med
preciseringar redovisas i Kapitel 7.

5.7.3 Bedömning
I bullerutredning utförd av ENSUCON AB återges uppskattat buller från begravningsplatsens
verksamhet i Figur 5-10. Buller från gravplatsens verksamhet är bedömd att kunna uppgå
till 55 dBA under dagtid. Figur 5-11 visar allt buller sammanslaget. Den beräknade
sammanslagna bullernivån under dagtid beräknas kunna uppgå till en ekvivalentnivå mellan
cirka 45-55 dBA.
Vid ett genomförande av planförslaget är bedömningen att ljudnivå under dagtid kan i
värsta fall uppnå 45-55 dBA inom planområdet, se Figur 5-9 och Figur 5-10. och i
utredningen bedömnings att det kommer vara inom Naturvårdsverkets riktvärden för
rekreationsområden (55 dBA) men kan under dagen överskrida riktvärden för
friluftsområden (40 dBA). Buller inom begravningsplatsens verksamhet bedöms främst
utgöras av maskinbuller som antas pågå under cirka en tredjedel av en hel dag. Under
nattetid finns förmodligen liten till noll aktivitet inom begravningsplatsen. Eftersom det inte
finns några bostäder i närområdet av begravningsplatsen kan en bedömning av buller från
begravningsplatsen intill bostäder inte göras. Bullernivån inom begravningsplats bedöms
inte överskrida gränsvärden för risk för hörselkada.

69

Länsstyrelsen Norrbotten, Yttrande över förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, del av
Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173, begravningsplats, Kiruna kommun, 2021-04-19, Dnr: 402-3892-2021,
sid.2
70
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/buller-foreskrifter-afs2005-16.pdf
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Figur 5-10 Buller från gravplatsens verksamhet. Ekvivalent ljudnivå under dagtid 71.

Figur 5-11 Allt buller sammanslaget, utgörande en scenariokonsekvens värsta fall. Ekvivalent
ljudnivå under dagtid72.

71
72

ENSUCON AB, Bullerutredning för detaljplan för ny begravningsplats, Kiruna kommun. 2022-04-07
ENSUCON AB, Bullerutredning för detaljplan för ny begravningsplats, Kiruna kommun. 2022-04-07
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5.7.4 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget medföra en obetydligt till liten
negativ konsekvens. Detta avser att planområdet har en ekvivalent ljudnivå på cirka 45 till
55 dBA på grund av närliggande avfallsanläggning samt väg E10. Vid ett genomförande av
planförslaget kommer ljudnivån möjligtvis att öka marginellt under kortare perioder under
dagtid på grund av maskinarbete, men överskrider inte riktvärdet om 55 dBA. 73

5.7.5 Åtgärder
Eftersom ljudnivån från planerade verksamhet inte kommer överskrida riktvärden
rekommenderas inget särskilt åtgärdsförslag. En fördjupad vägtrafikbullerutredning
kommer tas fram av kommunen i kommande skede.

73

ENSUCON AB, Bullerutredning för detaljplan för ny begravningsplats, Kiruna kommun. 2022-04-07
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5.8 Avfall
5.8.1 Förutsättningar
I begravningsplatsens verksamhet uppstår olika fraktioner av avfall såsom hushållsavfall,
returpapper, trädgårdsavfall och visst farligt avfall från krematorieverksamheten samt
fastighetsskötsel och underhåll av maskinparken. I första hand skall uppkomsten av avfall
förebyggas genom resurseffektivt arbete och produktval i enlighet med Miljöbalkens
Hushållnings- och kretsloppsprincip (kap. 2, 5 §, SFS 1998:808). Genom förebyggande
arbete sparas det även in på transporter och medföljande utsläpp i och med minskat behov
av bortforsling av avfall. I slutändan kommer dock alltid viss mängd avfall att uppstå.
Under all hantering och förvaring av avfall måste det säkerställas att avfallet inte orsakar
skador på miljön (kap 15, 11 §, Miljöbalken SFS 1998:808). Detta innebär att avfallet
måste förvaras på ett sådant sätt att det inte sprids till omgivande miljö eller att utsläpp av
giftiga ämnen kan ske. Enligt 3 kap avfallsdirektivet (SFS 2020:264) ska allt avfall sorteras
för att underlätta insamling och vidare behandling av avfallsentreprenörer.

5.8.2 Bedömningsgrunder
Avfallshantering kommer ske i enlighet med kommunens renhållningsföreskrifter. Enligt
dessa ska allt avfall sorteras efter avfallstyp och hållas åtskilda från varandra i de avfallskärl
som tillhandahålls från renhållaren.74 Insamling av mat- och restavfall sköts av Kiruna
kommuns renhållare, Tekniska Verken. Begravningsverksamheten ansvarar för att behållare
är uppställda så att hantering av insamlingssystemets utrustning är enkel att använda och
att hämtningen underlättas. Verksamheten ser även till att renhållaren eller anlitad
underentreprenör har tillträde till de utrymmen i fastigheten där avfallshämtning utförs.
Trädgårdsavfall från parkskötsel såsom gräsklipp, rensat ogräs, löv och grenar från
trimmade träd och buskage komposteras lokalt.
5.8.2.1

Miljömål

Den föreslagna detaljplanen berör miljömålet God bebyggd miljö samt Giftfri miljö.
Miljömålen med preciseringar redovisas i Kapitel 7.

5.8.3 Bedömning
Vid all verksamhet som omfattar begravningsplatser kommer avfall av olika typer att
uppstå. Allt avfall kan potentiellt spridas till miljön eller orsaka läckage av oönskade ämnen.
Genom att anlita en extern entreprenör för insamlingen av avfallsfraktionerna och att de
lokala föreskrifterna för källsortering och förvaring av uppkommet avfall följs, bedöms
risken för spridning av avfall och kontaminering av miljön som liten negativ.

5.8.4 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med nollalternativet, där det föreslagna området för begravningsplats antas
förbli ett skogsmarksområde bedöms planförslaget medföra en måttligt negativ påverkan. I
nollalternativet ingår att bågskyttebanan består, vilken är av traditionellt exploaterad mark
för ändamålet, och området runt bågskyttebanans klubbverksamhet är idag hårt drabbat av
nedskräpning. I nollalternativet kommer planområdet, utöver ett orört skogsområde,
fortsätta generera avfall som behöver hanteras från bågskyttebanans verksamhet, varför
74

Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun
https://kiruna.se/download/18.22bd3f5d17597b58e4e486/1604915768873/foreskrifter-for-avfallshantering-ikiruna-kommun.pdf
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nollalternativet bedöms medföra en liten negativ konsekvens. Planförslaget kommer
generera avfall, om än med försumbar effekt.

5.8.5 Åtgärder
Genom att införa skriftliga rutiner och checklistor för hantering, sortering, förvar och
beställning av bortforsling av avfall säkerställs det att verksamheten följer de lokala
avfallsföreskrifterna. All berörd personal medvetandegörs om rutinernas innehåll och hur de
efterlevs med hjälp av internutbildningar eller personalhandbok.
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5.9 Masshantering
5.9.1 Förutsättningar
Begravningsplatsen ska inrymma gravplatser för cirka 5000 kistgravar, ett urngravfält om
cirka 2500 m2 samt en minneslund om cirka 700 m2 för askbegravningar. Detta innebär att
jordmassor kommer grävas upp och schaktas samt fylla gravar med. Upplag av massor
uppstår för vilka mark behöver avsättas. Vid schaktningsarbetet och vid eventuellt
vattenfyllda gravhål kan potentiellt skadliga ämnen och näringsämnen bundna i jordmånen
läcka till omgivningen med vattenavrinning. Enligt planförslaget ska ett dräneringssystem
under gravområdet anläggas75.
Det finns inga uppgifter kring kända markföroreningar inom planområdet. Enligt
länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden76 finns det inte några registrerade
förekomster av föroreningar inom området.
5.9.1.1

Miljömål

Den föreslagna detaljplanen berör miljömålet God bebyggd miljö samt Giftfri miljö.
Miljömålen med preciseringar redovisas i Kapitel 7.

5.9.2 Bedömning
I dagsläget saknas information om kontamineringsstatus av jordmånen i det aktuella
området. På grund av anläggning av ett dräneringsystem kopplat till vattenrening (antingen
lokalt eller kommunalt) bedöms påverkan på miljön från masshanteringen som försumbar
även om markföroreningar skulle detekteras.

5.9.3 Jämförelse med nollalternativet
I planförslaget grävs jordmassor upp upprepat inför jordfästningar vilket exponerar dessa
och schakthålen för väder och vind medan nollalternativet innebär att marken lämnas ifred.
I jämförelse med nollalternativet bedöms därför planförslaget medföra en måttligt negativ
konsekvens. Bedömningen baseras på osäkerheten om huruvida den befintliga marken är
förorenad eller ej.

5.9.4 Åtgärder
Enligt planförslaget ska området dräneras och vara kopplat till rening av dräneringsvattnet
vilket anses vara tillräckligt för att minska påverkan av miljön.

75 Detaljplan för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173, krematorium, begravningsplats, Kiruna kommun
76

EBH-registret, Länstyrelsen Norrbotten:
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
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5.10 Påverkan under byggtiden
5.10.1 Förutsättningar
Nybyggnationen av begravningsplatsen innebär att mark inom det befintliga skogsområdet
tas i anspråk och bebyggs. Det planerade området för begravningsplatsen är idag
oexploaterat och nybyggnationen innebär att helt ny bebyggelse bestående av
begravningsplatser, servicebyggnader och parkeringsplatser uppförs på tidigare
naturområde. Området ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och
anslutning till fjärrvärme, optofiber och elnät är under utredning.
Enligt länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden58 finns det inga registrerade
förekomster av föroreningar inom området. Vidare undersökningar av markföroreningar är
dock motiverade för att säkerställa en säker hantering av schaktmassor under byggskedet.

5.10.2 Bedömningsgrunder
Under bygg- och anläggningsskedet ger nybyggnation upphov till avfall i form av
schaktmassor samt byggavfall vilket innebär konsekvenser ur ett
resurshushushållningsperspektiv. Även utsläpp till dagvatten, luft och buller kommer
förekomma. Samt påverkan på naturmiljön under byggtiden.
All masshantering kan innebära en påverkan, spridning och störning på omgivningen.
Därmed bör hanteringen genomföras med försiktighet och med eftertanke i syfte att
minimera påverkan. Detta innebär att förberedelse och skydd mot olyckor, damning,
vattenavrinning med mera bör finnas.
Inom byggsektorn skapas årligen cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom
Sverige och en fjärdedel av allt det farliga avfallet. De två miljömålen God bebyggd miljö
och Giftfri miljö anger att avfallsmängderna inte ska öka och byggsektorns avfall har pekats
ut som en av de prioriterade avfallsströmmarna77. För byggprojekt innebär det att mängden
avfall ska förebyggas så långt som möjligt genom att det redan i projekteringsstadiet
planeras för detta utifrån materialval och konstruktion.
Under byggskedet finns det en risk för att förorenat dagvatten kan ledas vidare till
närmaste ytvattenförekomst eller infiltrera marken och därmed påverka grundvattnet.
Under byggnationen kan mycket föroreningar förekomma i dagvattnet, och byggtrafik kan
generera oljespill och suspenderat material. För att inte riskera att recipienterna påverkas
negativt, framför allt genom olje- och sedimentavskiljning, är dagvattenhanteringen viktig
att ta hänsyn till vid byggstart. Lämpliga reningsåtgärder för dagvatten och
länshållningsvatten krävs för området inför bygg- och anläggningsskedet, så att dagvatten
och länshållningsvatten kan renas och hanteras under byggskeden. Kontroll och reducering
av risker för spridning till närliggande vattendrag, våtmark behövs.
Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft, av
bland annat kvävedioxid och partiklar. Även viss damning kan uppkomma i samband med
utbyggnaden av planområdet.
Buller och vibrationer under byggtiden bör beaktas då omkringliggande fastigheters
verksamheter riskeras att utsättas för störningar från transporter och byggnation. Detta
innefattar en avfallsanläggning och bågskyttebana i nuläget vilket medför att störningar är
möjligt att minimera. Det gäller vid till exempel grundläggning, eventuell spontning,
pålning, schaktning. Även byggskedet kommer att generera tung trafik. Byggbuller
77

Vägledning för bygg-och rivningsavfall, Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-ochstod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/
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hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15).
I dessa allmänna råd finns riktvärden som entreprenören ska kunna visa att den uppfyller i
sin miljöplan samt i det löpande arbetet.
Arbetsmaskinerna kan åsamka skada på mark och vegetation samt utsläpp inom området.
Den kringliggande vegetation kan skadas under byggskedet där tunga arbetsmaskiner
framförs i området och massor uppläggs tillfälligt inom området. Det bör vidtas
försiktighetsmått för att minimera skadorna. Sedan ska även hänsyn till den natur och de
träd som är utpekade som skyddsvärda, där tanken är att spara dessa inom den planerade
begravningsplatsen.
5.10.2.1 Miljömål
Bedömning sker även mot flera av de nationella miljömålen; God bebyggd miljö, Frisk luft,
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande
skogar samt ett rikt växt och djurliv som också berörs av flera av de föreslagna åtgärderna i
planförslaget. Dessa miljömål, samt övriga miljökvalitetsmål som huvudsakligen berörs av
en exploatering enligt planförslaget redovisas i kapitel 7.

5.10.3 Bedömning
Påverkan på miljön under anläggningsskedet av planförslaget bedöms vara negativ.
Eftersom byggskedet är avgränsat i tid bedöms dock effekten vara liten och därmed blir
konsekvensen liten negativ.

5.10.4 Jämförelse med nollalternativet
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget medföra stora negativa
konsekvenser under byggskedet. Störningar i form av exempelvis buller och vibrationer,
luftutsläpp och påverkan på vatten sker i högre omfattning jämfört med nollalternativet.
Detta eftersom uppförandet av begravningsplatsen och tillhörande byggnader innebär mer
transporter, buller och luftutsläpp under byggprocessen. Därmed bedöms en negativ
förändring ske i jämförelse med nollalternativet.

5.10.5 Åtgärdsförslag
Icke-förorenade massor från schaktarbetet kan återanvändas i anläggningen av den nya
parkmiljön till att exempelvis bygga upp nivåskillnader eller en bullervall som skydd mot
den närliggande och tungt trafikerade motorvägen söder om området. Först behöver det
dock säkerställas att marken inte är förorenad.
Eventuellt bör en masshanteringsplan tas fram för planområdet. Om kommande
markarbeten ger upphov till misstankar om föroreningar, genom iakttagande av annorlunda
lukt- eller synintryck, ska kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet kontaktas för en
bedömning.
För att förebygga större mängder av byggavfall bör projektet redan i projekteringsstadiet
planeras utifrån att:
• Utforma byggnader med flexibla lösningar som minskar behovet av ombyggnad.
• Välja hållbara material och byggnadsdelar som går att underhålla och reparera vid
skada eller slitage.
• Tänka på att de material och konstruktioner som väljs helst ska kunna återanvändas,
alternativt återvinnas.
• Välja lösningar som underlättar återanvändning och återvinning vid eventuell framtida
rivning, till exempel. se till materialen är sammanfogade så att de lätt kan separeras.
• Arbeta med logistik och materialhantering, till exempel förvaring, så att mängden
skadat material och svinn minskar.
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Ställa tydliga krav vid upphandlingen av entreprenör på avfallsförebyggande åtgärder
under byggprocessen.
Lämpliga reningsåtgärder för dagvatten och länshållningsvatten bör konkretiseras för
området inför bygg- och anläggningsskedet, så att dagvatten och länshållningsvatten kan
renas och hanteras under byggskeden. Gällande kommunala riktvärden för dagvatten ska
tillämpas och uppfyllas78.
Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon bör undvikas och krav bör ställas på
entreprenörerna att de använder maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a.
kvävedioxid och partiklar. Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller
kriterier för miljömärkning bör väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så
långt som möjligt undvika besvärande damning utanför området. Exempel på sådana
åtgärder kan vara vattenbesprutning vid pålning, borrning, slipning m.m., renhållning av
området och dammbindning. Byggverksamhet bör planeras så att den så långt möjligt
förläggs till mindre störningskänslig tid. Ett lägre riktvärde och en lämplig begränsning av
verksamhetstiden bör tillämpas under kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar, för att
minimera störning i områden med boende.
Entreprenörer och byggherrar bör ta fram miljöplaner och egenkontrollprogram inom vilket
bland annat hantering av förorenande ämnen under byggskedet hanteras (förvaring av
kemikalier, lagring av avfall, miljöanpassade drivmedel etc.). I detta ingår även att ta fram
handlingsplan för buller och information till omkringliggande verksamheter etc.
Upplagsplatser och etableringsområden lokaliseras lämpligast med hänsyn till såväl
befintliga intilliggande naturområden, som mark- och vattenförhållanden samt lämpliga
transportvägar. För att skydda naturvärdena i området så mycket som möjligt under
byggtiden kan en skyddszon upprättas, där inte maskiner får köra eller materialupplag
placeras.
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Grundförutsättningar för dagvattenhantering i Nya Kiruna C (Kiruna kommun, 2016)
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5.11 Naturresurser
5.11.1 Förutsättningar
Hantering av naturresurser syftar i detta kapitel på hushållning med naturvärden enligt 3
kap Miljöbalken, och de förutsättningar som planförslaget ger för en resurseffektiv
hantering. Naturresurser kan utgöras av exempelvis skogsmark, jordbruksmark och
dricksvatten. Hushållning med naturresurser kan även vara av en mer indirekt karaktär,
som exempelvis byggnation av nya infrastrukturer som kräver naturresurser i form av
byggmaterial och bränsle för arbetsmaskiner med mera. Människans livsstil kräver också
naturresurser, vilka varierar beroende på förutsättningar, till exempel avseende resor,
boende och service. Lokaliseringar av nya verksamhets- och bostadsområden, infrastruktur
och strategier ger således förutsättningar för exempelvis energiförbrukning och hållbara
resor.
Begreppet ekosystemtjänster kan användas för att beskriva olika typer av resurser som
naturen erbjuder människan. Det finns olika typer av ekosystemtjänster, där exempelvis
kulturella ekosystemtjänster bidrar till människans välbefinnande och rekreation genom att
tillhandahålla naturmiljöer för att främja detta, medan reglerande ekosystemtjänster bidrar
med exempelvis pollinering, reglering av lokalklimat och luft- och vattenrening.
Växthusgasutsläpp är ett av världens mest allvarliga hot mot samhällsutvecklingen, och
åtgärder behöver därför vidtas för att snabbt minska utsläppen. Transportsektorns del av
koldioxidutsläppen ökar ständigt och för att bromsa denna negativa trend är det avgörande
att planera för reducering av fossilbränsleberoende. Det kan exempelvis vara att prioritera
förutsättningar för god kollektivtrafik och gynnsamma förhållanden för gående och cyklister.
För planområdet bedöms relevanta aspekter av hushållning av naturresurser vara
markanvändning, förutsättningar för hållbara transportsystem och förutsättningar för
hållbar energiförsörjning.
Förtätning av ett område innebär generellt bättre förutsättningar för effektivt utnyttjande
av naturresurser genom mer effektiv organisering av kollektivtrafik, cykelvägar, parkering
och energianvändning. Samtidigt kan en ökad täthet leda till att fler människor utsätts för
buller, luftföroreningar och risker från transporter på väg och järnväg.
Huvudsakliga aspekter för hushållning med naturresurser i planen bedöms vara påverkan
på markresurser så som skogsmark.
Planområdets storlek uppgår till cirka 15 hektar och består i nuläget till största delen av
oexploaterad naturmark bevuxen av björk, gran och tall, men inom planområdet finns även
en bågskyttebana och ett dike. Planområdet ligger cirka en kilometer norr om Kiruna nya
stadskärna, och cirka tre kilometer öster från Kirunas befintliga centrumkärna. I väster
avgränsas planområdet av en skoterled, och södra delen av planområdet angränsar mot
väg E10.

5.11.2 Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som tas upp under kap 5.1 om Naturmiljö är de som ligger till
grund för bedömningar även ur detta perspektiv.

5.11.3 Bedömning
Planförslaget innebär en förtätning av tätort, och därmed också ett effektivt
resursutnyttjande av mark, energi och förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
Närheten till väg E10 möjliggör en effektiv organisering av kollektivtrafik, och närheten till
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Kiruna nya stadskärna innebär gynnsamma förhållanden för både gående och cyklister att
ta sig till planområdet. Planförslaget bedöms därför vara väl förenligt med
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken där exempelvis 3 kap. 1 § anger att
marken ska användas på bästa möjliga sätt avseende beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
Planförslaget medför negativa konsekvenser för hushållning med naturresurser i och med
förlust av naturvärden, och konsekvenser för de skyddade arternas biotoper och
spridningsvägar som beskrivs i kapitel 5.1 Naturmiljö. Detta innebär även en liten negativ
påverkan på de ekosystemtjänster som träd bidrar med i form av exempelvis reglering av
lokalklimat och vattenreglering (minskad översvämningsrisk). Avverkning av träd kommer
även sannolikt minska skogens förmåga att binda och lagra kol, där effekten dock berörs av
avverkningsgrad. Detta kan i sin tur ge en negativ klimatpåverkan, som också påverkas
negativt av användningen av krematoriet och utsläpp som uppstår vid förbränning. Genom
att i planförslaget bevara växtlighet och så många träd som möjligt kan negativ påverkan
på ekosystemtjänster samt till viss del negativ klimatpåverkan minskas.
Planförslaget kommer innebära att olika typer av avfall kommer att uppstå, där allt avfall
potentiellt kan spridas till miljön eller orsaka läckage av oönskade ämnen. Genom att
implementera åtgärder för att ta hand om avfallet på ett säkert sätt bedöms risken för
spridning av avfall och kontaminering av miljön som försumbar, se kapitel 5.8.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra en liten positiv konsekvens för hushållning av
naturresurser som främst beror på de positiva konsekvenserna från den förtätning och
effektivt resursutnyttjande av mark som planförslaget innebär. De negativa konsekvenserna
som planförslaget innebär för huvudsakligen ekosystemtjänster och klimat bedöms vägas
upp av de åtgärder som planeras i planförslaget samt på grund av att naturvärdena i
planområdet bedöms som låga och allmänna.

5.11.4 Jämförelse med nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen förtätning av tätort med Kirunas nya stadskärna eftersom
planområdet antas förbli ett skogsmarksområde. En negativ aspekt med den uteblivna
förtätningen som nollalternativet innebär är att behovet av att omlokalisera Kirunas
krematorium kommer kvarstå, och de lokaliseringsalternativ som redovisas i Översiktsplan
för Kiruna (2018)79 är samtliga belägna på ett avstånd överstigande fyra kilometer från
Kiruna nya stadskärna. Detta bedöms försvåra tillgängligheten jämfört med det aktuella
planförslaget, vilket ger sämre förutsättningar för god kollektivtrafik och gynnsamma
förhållanden för gående och cyklister att ta sig till planområdet.
Nollalternativet innebär att det inte sker någon desto större ianspråktagande av
naturvärden, trots att den mänskliga aktiviteten i planområdet bedöms öka i jämförelse
med idag. Inom planområdet förekommer det allmänna och låga naturvärden med
undantag för ett femtiotal skyddsvärda träd, vilket gör att värdet på naturresurser bedöms
som lågt. Detta innebär att planområdet är lämpligt för förtätning och till det ändamål som
planförslaget innebär, istället för att begravningsplatsen i nollalternativet får en annan
lokalisering som inte är lika lämpligt och därmed att planområdet ifråga inte kommer
nyttjas. Sammantaget bedöms därför planförslaget medföra en liten positiv konsekvens i
jämförelse med ett nollalternativ.
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Kiruna kommun, Översiktsplan 2018
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5.11.5 Åtgärdsförslag
De åtgärdsförslag som tas upp under kap 5.1 om Naturmiljö är relevanta även ur detta
perspektiv. Bevarande av träd minskar även de negativa konsekvenser som planförslaget
innebär för vissa reglerande ekosystemtjänster och bidrar till att skapa en parkkaraktär i
begravningsplatsen som möjliggör ett bibehållande av trädens funktioner som reglerande
av stora vattenmängder och svalkande vid höga temperaturer.
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5.12 Befolkning och människors hälsa
5.12.1 Förutsättningar
Att göra samhället mer hållbart kräver helhetsperspektiv vilket betyder att det är viktigt att
integrera samtliga hållbarhetsdimensioner i analyser inför planering. Den sociala
hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati,
arbetstillfällen, rättvisa samt reglerande och kulturella ekosystemtjänster.
All utveckling och planering måste utgå från människan med målet att skapa ett socialt
hållbart samhälle. Det går inte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle om inte den
sociala dimensionen fungerar. En socialt hållbar stad är en stad där människor trivs, mår
bra och har goda förutsättningar att utvecklas. En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6
kap. 12 § miljöbalken också beskriva påverkan på befolkning och människors hälsa.
Den byggda miljöns utformning, innehåll och organisation skapar de rumsliga
förutsättningarna för livet i staden. Erfarenhet och forskning visar på samband mellan en
stads sociala hållbarhet och dess attraktivitetsgrad för både människor och verksamheter.
En attraktiv och tillåtande stadsmiljö har dessutom goda förutsättningar att vara
ekonomiskt hållbar.

5.12.2 Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som tas upp under kap 5.7 om Buller är även relevanta ur detta
perspektiv för människors hälsa.
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en rapport för underlag i fysisk planering
”Förebygga suicid i fysisk miljö”, och är därför en bedömningsgrund för människors hälsa.
Enligt WHO kan självmord förhindras genom fysiska barriärer i omgivningen.

5.12.3 Bedömning
Planförslaget innebär att en ny begravningsplats innefattande ett nytt krematorium, kapell,
kolumbarium, minneslund och kyrkogård anläggs cirka en kilometer från Kiruna nya
stadskärna. Detta innebär flera positiva aspekter gällande både goda
transportförutsättningar för kollektivtrafik, samt gående och cyklister, men planförslaget
kan också komma att medföra en liten positiv konsekvens för rekreation och friluftsliv
eftersom den nya, stadsnära kyrkogården innebär en grönskande och rofylld plats som blir
en tillgång i miljön. Detta skapar även bra förutsättningar för en levande stadsmiljö
eftersom begravningsplatsen knyts ihop med Kiruna nya stadskärna. Denna förtätning kan
även medföra en ökad trygghetskänsla, då fler personer kommer röra sig i området.
Trygghetsaspekten är en viktig fråga då området i och med planförslaget blir mer
tillgängligt, vilket gör att åtgärder i form av belysning och vegetation blir relevanta.
Planområdet ligger något avskilt och kan väcka många tunga känslor hos besökare, vilket
gör att suicidpreventionsåtgärder bör arbetas in i planförslaget för att öka trygghetskänslan
i området. Bedömningen är att planförslaget och de inarbetade åtgärder som
rekommenderas genomföras medför en liten positiv konsekvens för en ökad
trygghetskänsla i området.
Området är delvis bullerutsatt från väg E10 och närliggande avfallsanläggning. Då
planförslaget innebär att vissa delar av naturområdet tas i anspråk påverkas
bullersituationen ytterligare i området. På en begravningsplats eller minneslund finns behov
för frid och rofylldhet, som ofta är förknippat med tystnad. Detta kan därmed påverkas
negativt av buller, vilket gör att det är av stor vikt att inte överskrida riktvärden för buller.
Bedömningen om buller kan ses i kapitel 5.7 där det beskrivs att bedömningen för buller är
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att genomförandet av planförslaget kommer vara inom Naturvårdsverkets riktvärden för
rekreationsområden (55 dBA) men i värsta fall under dagtid kan överskrida riktvärden för
friluftsområden (40 dBA).
En ökning av fordonstrafik på närliggande gator och vägar i samband med exploatering av
planområdet bidrar till ett ökat utsläpp av partiklar samt kväveoxider, och själva
krematorieprocessen riskerar att ge förhöjda haltnivåer i form av partiklar, kväveoxider,
kolmonoxid samt kvicksilver. Mer om luft- och luktutsläpp återfinns i kapitel 5.5.
Planförslaget bedöms inte medföra några luktutsläpp från krematoriet, vilket innebär att
planförslaget ifråga om buller och luktutsläpp bedöms medföra en obetydligt till liten
negativ konsekvens för människors hälsa. I jämförelse med ett nollalternativ så bedöms
planförslaget generera något mer buller och luftföroreningar, dock inga luktutsläpp, vilket
gör att dessa faktorer bedöms ge en liten negativ konsekvens för människors hälsa.
Naturmiljön kommer att förändras något genom att delar av det befintliga skogsområdet
ersätts av gravplatser med tillhörande parkeringsplats och servicebyggnader. Även en ökad
trygghet skapas genom planförslaget vilket medför en positiv förändring. Eftersom närheten
till Kiruna nya stadskärna innebär närhet till bostäder, skola och sjukhus samt ovan nämnda
konsekvenser bedöms aspekten befolkning och människors hälsa ha ett högt värde. Vid en
avvägning av positiva och negativa förändringar bedöms den sammanlagda effekten bli en
liten negativ effekt. Därmed bedöms planförslaget medföra en liten negativ konsekvens.

5.12.4 Jämförelse med nollalternativet
I nollalternativet antas planområdet förbli ett skogsmarksområde för idrottsändamål, där
golfbanan och bågskyttebanans verksamheter bedöms fortsätta. En eventuell
omlokalisering av ridstallet kan bli aktuell till planområdet, vilket hade ökat den mänskliga
närvaron i jämförelse med idag, men hade inte möjliggjort fler antal arbetstillfällen vilket
gör att planförslaget och nollalternativet i det hänseendet bedöms likvärdiga. I ett
nollalternativ bibehålls en större del av naturmiljön inom området, men kommer samtidigt
innebära att tillgängligheten till området ökar genom idrottsändamål och ridstall, vilket kan
innebära att en något större andel buller och luftutsläpp genereras i jämförelse med idag.
Genomförande av planförslaget kommer medföra en ökad mängd utsläpp av partiklar och
kvävedioxider som bedöms kunna påverka den lokala luftkvaliteten, vilket innebär att
planförslaget i jämförelse med ett nollalternativ bedöms medföra en liten negativ
konsekvens för luftkvaliteten. Negativa konsekvenser avseende buller kommer i
planförslaget vara något högre än i ett nollalternativ. Konsekvensen bedöms ändå som en
obetydligt till liten negativ konsekvens i jämförelse med nollalternativet.
Tillgängligheten till planområdet som i ett nollalternativ främst kommer användas till
idrottsändamål och huvudsakligen bestå av skogsmark innebär även små positiva sociala
effekter för människors hälsa samt möjlighet till rekreation och fritid. De positiva
konsekvenserna för rekreation och fritid bedöms vara likvärdiga i planförslaget och ett
nollalternativ.
Skogsmarksområdet i planområdet i ett nollalternativ bidrar till reglering av lokalklimat,
bullerdämpning och luftrening för nuvarande och framtida omkringliggande bebyggelse.
Detta gör att nollalternativet ger en ökad tillgänglighet till bostadsnära grönområden, samt
bidrar till positiva effekter då området är bullerutsatt från både avfallsanläggningen och väg
E10.
Planförslaget bedöms bidra till en ökad trygghet inom området främst på grund av de
åtgärdsförslag som planförslaget innebär i form av belysning och suicidprevention. Åtgärder
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i form av belysning kan dock påverka insekter och fåglar negativt. Planområdet ligger cirka
en kilometer från Kiruna nya stadskärna, där det i närområdet idag finns bostäder, samt att
både skola och sjukhus kommer byggas i närtid vilket gör att aspekten befolkning och
människors hälsa bedöms ha högt värde.
I nollalternativet så kvarstår behovet att omlokalisera Kirunas krematorium och en ny
begravningsplats, där samtliga alternativa lokaliseringsalternativ ligger minst fyra kilometer
från Kiruna nya stadskärna. Detta innebär att tillgängligheten försvåras och ger sämre
förutsättningar för gående och cyklister att ta sig till området, vilket betyder en ökad
trafikmängd och att en större andel buller och luftutsläpp kan komma att genereras.
Vid en avvägning av positiva och negativa förändringar bedöms det sammantaget bli en
liten positiv effekt. Därmed bedöms nollalternativet medföra en liten positiv konsekvens.

5.12.5 Åtgärdsförslag
De åtgärdsförslag som tas upp under kap 5.1 om Naturmiljö är relevanta även ur detta
perspektiv för att behålla sammanhängande naturområden.
Gällande buller så kommer inte ljudnivån från den planerade verksamhet överskrida
riktvärden vilket innebär att inga särskilda åtgärdsförslag behövs. Eftersom det finns
särskilda behov för frid och rofylldhet på en begravningsplats kan det dock åtgärder ändå
implementeras för att stärka känslan av rofylldhet på platsen genom att exempelvis arbeta
med så kallade ”tysta miljöer”, som exempelvis trädavskiljning och bullerskyddsvall.
Åtgärdsförslag för luftkvalitet saknas, mer om detta beskrivs under Kapitel 5.5.5.
Åtgärder som rekommenderas för att människor som vistas i området ska känna sig trygga
och verka brottsförebyggande gäller både belysning och vegetation. Belysningen ska vara
så pass god att den inte upplevs skum och att belysningspunkterna överlappar varandra så
att det inte finns mörka områden. Viktigt att den även lyser upp områden utanför själva
gångstigen eller motsvarande för att tidigt kunna upptäcka eventuella faror. Vegetationen
bör inte vara för hög eller tät nära platser där människor vistas, utan det ska finnas
möjlighet att kunna överblicka platsen man befinner sig på eller är på väg till.
Åtgärdsförslag för suicidprevention som Sveriges kommuner och regioner har tagit fram i
form av en rapport för underlag i fysisk planering ”Förebygga suicid i fysisk miljö” innebär
för planförslaget att skydda öppna vattensamlingar, ha en avskärmning mot väg E10 samt,
i möjligaste mån, verka för att ha någon form av barriär mot de vattendrag och den skog
som ligger utanför planområdet.
I övrigt rekommenderas åtgärder för att förverkliga potentialen för hållbart vardagsresande
för de som besöker begravningsplatsen, men också personal som arbetar där. Detta kan
förverkligas i form av möjlighet till kollektivtrafik, närliggande busshållplats, gång- och
cykelbanor till och från området, samt cykelparkeringar.
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6 Kumulativa effekter
Inom detaljplaneområdet kommer användningen av området bidra till avverkning av skog.
Det planeras att spara vissa skyddsvärda träd, vilket kommer bidra till en bibehållen
kolbalans och biologisk mångfald. En begravningsplats innehåller ofta stora öppna ytor med
omkringliggande växtlighet i form av träd och buskar. Om planeringen av växtlighet
anpassas till området kan det skapa en god förutsättning att främja den biologiska
mångfalden inom detaljplaneområdet. Plantering av buskar och annan växtlighet kommer
även kunna skapa ett bullerdämpande effekt.
Användningen av området kommer att introducera askspridning i minneslundar. Detta
bidrar till en förändrad kvävebalans som kan främja vissa arter och missgynna andra som
redan finns i området. Klimatförändringar i kombination med planförslagets störningar på
naturmiljön i form av förändrad kvävebalans, avverkning av träd, samt förändrad
markanvändning kan ge ökad negativ påverkan på naturvärden och arter inom området.
Planförslaget kan medföra undanträngningseffekter och potentiellt öka konkurrens och tryck
på kringliggande naturområden då arter som tidigare haft sin hemvist i planområdet söker
sig till andra områden. Vid ett genomförande av planförslaget kommer skogsmark som idag
fungerar som kolsänka försvinna vilket ger negativa kumulativa effekter på klimatet,
samtidigt som planförslaget även bidrar till miljövänliga transporter och ett effektivt
marknyttjande som innebär bättre möjligheter till kollektivtrafik och gående och cyklister
att ta sig till planområdet. Avverkningen av skogen inom detaljplaneområdet i kombination
med en ökad andel hårdgjorda ytor kommer även medföra till en ökad dagvattenavrinning
då växtligheten minskas.
Kumulativa effekter kan även uppstå till följd av den pågående byggnationen av Kirunas
nya stadskärna där nya verksamheter kommer etableras. Tillsammans med planförslaget
kan dessa ge kumulativa effekter såsom en ökad andel hårdgjorda ytor, högre bullernivåer
och sämre luftkvalitet. I samband med Kirunas nya stadskärna finns det även risk att
intilliggande områden tas i anspråk, där det beroende på vilka verksamheter som etablerar
sig i nya verksamhetsområden, finns risk för att även detta innebär kumulativa negativa
effekter för naturmiljön och de arter som lever där. I förlängningen kan de kumulativa
effekterna potentiellt medföra att en tröskeleffekt nås, där andelen bevarad naturmark blir
för liten för att långsiktigt kunna upprätthålla lokala livskraftiga populationer av vissa arter.
Förlusten av naturliga habitat såsom att skog försvinner i samband med exploatering kan
påverka biologisk mångfald i ett större område i såväl kommunen som regionen eftersom
området utgör spridningsvägar för arter knutna till denna naturtyp. Iordningsställande och
säkring av spridningsvägar kan dock mildra effekterna för den biologiska mångfalden i ett
regionalt perspektiv.
Planförslagets genomförande i kombination med den pågående byggnationen av Kirunas
nya stadskärna kan även ge positiva kumulativa effekter på rekreation och fritid, där den
ökade tillgängligheten till området kan öppna upp för andra aktiviteter som i sin tur bidrar
positivt för människors möjlighet till rekreation.
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7 Nationella miljökvalitetsmål och kommunala
miljömål
Sverige har ett antal miljömål som ska representera det nationella genomförandet av de
globala hållbarhetsmålen. Sveriges riksdag har därför beslutat om 16 miljökvalitetsmål,
samt ett antal etappmål som ska göra det lättare att nå det övergripande generationsmålet
och miljömålen. De miljökvalitetsmål som i första hand berörs av en exploatering enligt
planförslaget är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
Ingen övergödning
Levande skogar
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Begränsad klimatpåverkan

Med de nationella miljökvalitetsmålen som grund har Kiruna kommun antagit dessa som
sina egna lokala miljömål, där de för varje miljökvalitetsmål formulerat ett kortsiktigt mål
samt ett långsiktigt mål.
Kiruna kommuns lokala miljömål har sin grund i de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen. De olika målen är uppdelade i långsiktiga mål, vilket motsvarar
generationsmålen i de nationella miljömålen respektive kortsiktiga mål som är tänkta att
följa den femåriga cykeln med utvärderingar.

7.1 Myllrande våtmarker
Riksdagens definition av det nationella målet
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”.

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Säkerställa våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•
•
•
•

Se till att dikning vid infrastrukturprojekt görs på ett ur miljösynpunkt så bra sätt
som möjligt.
Avstå från projekt som påverkar särskilt skyddsvärda våtmarker.
Kräva spångning av våtmarker där dispens för 4-hjuling finns.
Kräva spångning av offentliga leder över våtmarker

7.1.1 Bedömning
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt. Detta eftersom dränering av området och avverkningen av
skog kommer påverka dagvattenavrinningen med riktning mot det våtmarksområde som är
recipient. Exploateringen av området skapar en något högre föroreningshalt som tillkommer
recipienten.

Kiruna kommun
MKB avseende detaljplan för ny begravningsplats
Date 28/04/2022, Version 1

copyright© AFRY (ÅF-Infrastructure AB)

Sida 77/92

För att undvika en negativ utveckling av miljömålet bör dagvattnet från de hårdgjorda
ytorna och dräneringen fördröjas för möjlighet till infiltration.

7.2 Ett rikt växt- och djurliv
Riksdagens definition av det nationella målet
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”.

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Öka den biologiska mångfalden.

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

•

Vid all exploatering eller nyttjande av naturmiljöer ska växt och djurlivets
livsmiljöer och ekosystem utredas så att inte utarmning sker och/eller sårbara arter
hotas.
Värna eller skapa en rik och varierad mångfald vid arbeten i urbana miljöer.

7.2.1 Bedömning
Detaljplanens genomförande i jämförelse med ett nollalternativ bedöms inte bidra till en
direkt uppfyllelse av miljömålet, och kan påverka måluppfyllelsen något negativt.
Detaljplanen bedöms inte göra intrång i värdefulla naturområden, dock kommer
naturvärden förloras i samband med planförslagets genomförande eftersom detta innebär
exploatering av tidigare oexploaterad mark. Vissa skogsområden i planområdet tas i
anspråk för byggnation, parkeringsplatser eller får ett förändrat nyttjande.
För att undvika en negativ utveckling av miljömålet och skydda den biologiska mångfalden
planerar Kiruna kommun vid genomförandet av detaljplanen spara sammanhängande
skogsområden och skyddsvärda träd för att på så sätt minska konsekvenser för de
skyddade arternas biotoper och spridningsvägar.

7.3 Grundvatten av god kvalitet
Riksdagens definition av det nationella målet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”.

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Allt grundvatten ska hålla dricksvattenkvalitet.

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•
•

•

Inventera enskilda avlopp och kräva åtgärder på bristfälliga anläggningar.
Utreda förutsättningar för kommunalt avlopp i de områden där övergång från
fritids- till permanentboende och förtätning skett under en längre tid och särskilda
skyddskrav t.ex. vattenskydd finns.
Skydda värdefulla grundvattentillgångar utpekade av SGU.
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7.3.1 Bedömning
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt eftersom planalternativet kommer innebära
markbearbetning som behöver säkerställa vattenfria gravar. Detta medför dränering från
området som i sin tur påverkar infiltrationen av grundvatten inom området. Det finns ingen
grundvattenförekomst inom området men ändringen av vattenbalansen inom området kan
påverka förekomsten.
För att undvika en negativ utveckling av miljömålet bör infiltrationen i de torra
fördröjningsdammarna som föreslås av dagvattenutredningen implementeras.

7.4 Levande sjöar och vattendrag
Riksdagens definition av det nationella målet
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologisk hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas”.

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Alla sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och livsmiljöer bevaras.

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•
•

•
•
•
•

I all verksamhet ska eventuella konsekvenser beaktas så att inte försämringar i
sjöar och vattendrag sker.
Använda ”Grundförutsättningar för dagvattenhantering i nya Kiruna C” så att
dagvatten i ändrade och tillkommande system inte bidrar till
föroreningsbelastningen i Luossajoki.
I likhet med övergödningsmålet driva reningsverken optimalt och kontinuerligt
begränsa inläckagen.
Enskilda avlopp ska kontinuerligt inventeras, bristfälliga åtgärdas så att otillräckligt
renat avloppsvatten ej når sjöar eller vattendrag.
Vägtrummor, broar och dylikt ska anläggas så att vandringshinder för fisk och
andra djur inte uppstår.
Inventera och åtgärda vandringshinder eller mänskligt påverkade
flödesförändringar (t.ex. fellagda vägtrummor och flottledsrensningar).

7.4.1 Bedömning
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt eftersom dräneringen från området kommer öka
föroreningar som PAH16 vilket är ett samlingsbegrepp för polycykliska aromatiska kolväten
som har flera versioner som kan vara cancerframkallande för människor.
Hur mycket detta påverkar målet beror på vilka skyddsåtgärder som vidtas för rening av
dagvatten. För att undvika en negativ utveckling av miljömålet bör dagvattnet från de
hårdgjorda ytorna och dräneringen fördröjas för möjlighet till infiltration i torra
fördröjningsdammar, vilket kan skydda recipienten från den något ökande halten av
föroreningar som PAH16. PAH16 kommer även utan infiltration inte överskrida riktvärden,
vilket gör att det finns goda förutsättningar att inte påverka målet negativt med få
åtgärder. Enligt dagvattenutredningen förväntas dock alla värden ligga under riktvärdet
efter rening i föreslagen dagvattenlösning.
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7.5 Ingen övergödning
Riksdagens definition av det nationella målet
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.”

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Inga utsläpp av gödande ämnen som ger negativa effekter i mark och/eller vatten
ska finnas i kommunen.

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•
•
•

•

Förbättra förhållandena i Luossajoki och Rakkurijoki genom åtgärder i flöden, och
avloppsutsläpp.
Minska risken för övergödning orsakade av avloppsvatten genom att driva
reningsverk optimalt samt ha välfungerande enskilda avlopp.
Inventera enskilda avlopp samt se till att undermåliga avlopp åtgärdas.
Åtgärda avloppsledningsnät för att minska inläckage som leder till försämrad drift
och onödig bräddning.

7.5.1 Bedömning
Detaljplanens genomförande i jämförelse med nollalternativet kan till viss del påverka
uppfyllandet av målet negativt. Detta eftersom planens genomförande innebär ökade halter
av fosfor och kväve. Då det inte finns några riktvärden för kväve och fosfor för särskilt
förorenande ämnen i inlandsytvatten går det inte att säga något om den förväntade
ökningen är för hög eller inom ramen för vad som är utan påverkan. Övergödningen av
recipienten kan minimeras om fördröjningslösningar för dagvatten implementeras som torra
fördröjningdammar.

7.6 Levande skogar
Riksdagens definition av det nationella målet
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

I kommunen finns fortfarande skogar utanför skyddade områden med rik biologisk
mångfald och höga naturvärden. De ska fortsatt finnas kvar.

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Arbeta för att inventeringar genomförs som pekar ut eventuella höga ekologiska
värden och höga naturvärden för att minimera skador på miljön.

•

Värna höga naturvärden i tätortsnära skogar för rekreation och friluftsliv.

7.6.1 Bedömning
Planförslagets genomförande kan påverka möjligheten att uppfylla miljömålet något
negativt på grund av den exploatering och avverkning av skog som planförslaget innebär. I
jämförelse med ett nollalternativ där området antas förbli ett skogsmarksområde kan
genomförandet av detaljplaneområdet antas medföra att möjligheten till en uppfyllelse av
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målet påverkas negativt eftersom delar av området får en förändrad markanvändning.
Detaljplanens genomförande kan dock påverka målet positivt i det avseende att
begravningsplatsen innebär en ökad tillgänglighet till en tätortsnära plats för rekreation och
friluftsliv, där utformningen av detaljplanen även innebär att behålla biotoper för
skyddsvärda arter för att på så sätt skydda den biologiska mångfalden.
För att undvika att det sker en negativ utveckling av miljömålet kommer Kiruna kommun i
möjligaste mån spara sammanhängande skogsområden och skyddsvärda träd vid
genomförandet av planområdet.

7.7 God bebyggd miljö
Riksdagens definition av det nationella målet
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Vår bebyggelse ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö utformad på
miljöanpassat sätt och där god hushållning med mark och vatten råder.

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•
•

•

•

Planera bebyggelse och annan exploatering så att befintlig natur bevaras i önskvärd
utsträckning i varje enskilt projekt.
Sträva efter att använda miljövänliga och hälsosamma material vid nybyggande
och i befintlig bebyggelse samt eftersträva en god inomhusmiljö avseende
ventilation, ljus och buller i befintlig och ny bostadsbebyggelse.
Planera bebyggelse så att hälsosam livsstil främjas. Gång/cykelvägar,
mötesplatser, grönområden (naturmark eller anlagda parker) ska finnas strategiskt
i bebyggelsen.
Stadsbebyggelse ska planeras så att gångavstånd eftersträvas till frekventa
inrättningar, t. ex livsmedelsaffärer. Undvika damm, buller, lukt osv i
bostadsbebyggelse från industri, trafik och annan miljöstörande verksamhet.
Genom att t.ex. lägga transportstråk utanför bostadsbebyggelse, ej ha kala ytor,
avskärma bullrig verksamhet/trafik, ha samordnade transporter mm. Nödvändig
service ska finnas tillgänglig även i glesbygd. Stora delar av glesbygden har en
åldrande befolkning, det medför att särskilda anpassningar krävs. Ljusföroreningar
ska minska.

7.7.1 Bedömning
Vid ett genomförande av planförslaget bedöms ljudnivån under dagtid i värsta fall kunna
uppnå 45-55 dBA inom planområdet. Detta innebär att vid ett genomförande av
planförslaget är bedömningen att det kommer vara inom Naturvårdsverkets riktvärden för
rekreationsområden (55 dBA) men kan under dagen överskrida riktvärden för
friluftsområden (40 dBA).
Ett genomförande av planförslaget kan påverka förutsättningarna att uppfylla målet positivt
eftersom detta innebär goda transportförutsättningar för kollektivtrafik, samt gående och
cyklister, men planförslaget innebär också positiva konsekvenser för människors rekreation
och friluftsliv eftersom den nya, stadsnära kyrkogården innebär en grönskande och rofylld
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plats nära den nya stadskärnan. Detta skapar även bra förutsättningar för en levande
stadsmiljö eftersom begravningsplatsen knyts ihop med Kiruna nya stadskärna och som
därför kan medföra en ökad trygghetskänsla då fler personer kommer röra sig i området.
Planförslaget som innebär en förtätning av tätort, innebär därmed också ett effektivt
resursutnyttjande av mark, energi och förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
De naturvärden i form av vegetation och träd som finns i planområdet bedöms bidra med
ekosystemtjänster i form av exempelvis reglering av lokalklimat och vattenreglering, och är
aspekter som bör tas hänsyn till i bebyggd miljö. Dessa kommer att påverkas av
planförslaget då viss avverkning av träd kommer att ske. För att undvika en negativ
utveckling av miljömålet gällande ekosystemtjänster som har påverkan på människors
hälsa kommer Kiruna kommun i möjligaste mån spara sammanhängande skogsområden
och skyddsvärda träd
Sammantaget bedöms planförslaget kunna bidra till möjligheten att uppfylla miljömålet
positivt eftersom planförslaget innebär effektivt resursutnyttjande av mark och goda
förutsättningar för ett hållbart transportsystem.

7.8 Giftfri miljö
Riksdagens definition av det nationella målet
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”

Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

Halterna giftiga ämnen ska inte avvika från naturliga nivåer (bakgrundsvärden).

Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
•

•

Minska halterna farliga ämnen i avfall och avlopp genom att underlätta och
förbättra system för uppsamling och utsortering av farligt avfall samt öka
information om sortering.
Inventera och, i förekommande fall, sanera förorenad mark.

7.8.1 Bedömning
För att undvika inträngande grundvatten i gravschakten kommer området för gravarna att
dräneras. Dräneringsvatten från begravningsplatser kan innehålla patogener, tungmetaller,
samt höga halter av fosfor och kväve.
I jämförelse med ett nollalternativ bedöms planförslaget inte bidra till en direkt uppfyllelse
av miljömålet, men för att undvika negativ utveckling av miljömålet kommer antingen en
pumpstation som möjliggör pumpning av dräneringsvattnet till det kommunala
reningsverket, alternativt en lokal reningsanläggning att anläggas.
Genom att följa lokala avfallsföreskrifter avseende sortering och förvaring av
avfallsfraktioner förhindras utsläpp av skadliga ämnen från det avfall som uppstår i
begravningsverksamheten och från krematoriet.
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget inte bidra till en direkt uppfyllelse av
miljömålet, men åtgärderna med att följa föreskrifterna samt att anlita Tekniska verken
som avfallsentreprenör bedöms minska de negativa effekterna av det uppkomna avfallet.
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Genom att arbeta förebyggande för att minska byggavfallet under anläggningstiden och
genom att ställa krav på att anlitade byggentreprenörer arbetar utifrån miljöplaner och
egenkontrollprogram vilka omfattar hanteringen av material innehållande giftiga ämnen,
förvaring av kemikalier samt säker lagring av avfall minskar risken för förorenande utsläpp.
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget inte bidra till en direkt uppfyllelse av
miljömålet, men åtgärderna bedöms minska de negativa effekterna av kontaminerande
ämnen eftersom arbetet förebygger utsläpp.

7.9 Begränsad klimatpåverkan
Kiruna kommuns långsiktiga mål kopplat till det nationella målet
Kiruna kommunkoncerns verksamhet ska på intet sätt påverka klimatet 2035. I november
2015 antog kommunfullmäktige ”Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna
kommunkoncern”. Denna energi- och klimatstrategi har medfört att alla förvaltningar och
bolag tagit fram egna åtgärdsprogram för hållbar energi. Det övergripande målet i
kommunens energi- och klimatstrategi är att minska koldioxidutsläpp inom kommunens
geografiska område med minst 20 % till år 2020 och med minst 30 % till år 2030 (jämfört
med basåret 2005). Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” i detta dokument fokuserar på
vad kommunens egen organisation kan åstadkomma medan energi- och klimatstrategin
inbegriper hela samhället (förutom LKAB som handlar med utsläppsrätter).
Kiruna kommuns kortsiktiga mål kopplat till det nationella målet
Kiruna kommuns verksamheters utsläpp av växthusgaser ska vara utredda till senast 2020.
Kiruna kommun ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att:
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Gynna användandet av fossilfria bränslen genom att föregå med gott exempel och i
den egna verksamheten välja fossilfria bränslen så långt det går.
Ha miljöprestanda som en prioriterad punkt vid upphandling av fordon, maskiner
mm.
Underlätta drift av el- och laddhybridfordon, genom att anlägga erforderliga
laddställen, även i byarna för företagets och anställdas fordon. Anordna laddställen
på offentliga parkeringar.
Införa differentierade parkeringsavgifter med lägre avgifter utanför centrum.
Fördelar med parkeringsavgifter är att det kan ge incitament till att välja buss,
cykel eller gång istället för bil.
Öka andelen gående/cyklande genom att anlägga GC-vägar som underlättar gång
och cykling och förkortar avstånden i staden (blir genvägar) samt prioritera
underhåll av dessa som till exempel plogning.
Påverka Trafikverket för att även få GC-vägar till närliggande byar (inom 20-30
km).
Utreda möjligheten till införande av hyrcyklar med app.
Öka andelen kollektivt resande jämfört med 2018. Genom att optimera/öka
turtätheten och sprida avgångar för att öka möjligheterna till kollektivt resande
även kvällar och helger.
Behålla och propagera för ”busskortet”.
Ha video/Skypekonferenser i stället för resor, alltid då det går

7.9.1 Bedömning
Planförslaget med dess nya lokalisering av kyrkogården och närhet till Kiruna nya centrum
bedöms medföra en något mindre påverkan på trafiksituationen i jämförelse med
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nuvarande centrumkärna och den befintliga kyrkogårdens lokalisering. Den befintliga
kyrkogården ligger cirka 3 km från den befintliga centrumkärnan, medan planförslagets
lokalisering av kyrkogården hade inneburit ett närmare avstånd från det nya Kiruna
centrum med cirka 1 km närmare avstånd mätt från stadshuset till södra delen av
detaljplaneområdet.
Däremot kommer förslaget och etableringen av kyrkogården innebära omfattande
markarbeten som innebär att flera träd och annan växtlighet kommer behövas huggas ned.
Träd och växter binder koldioxid eftersom kol finns lagrat i trädens stammar, grenar, barr,
löv och rötter, men även i dött organiskt material och i jordmånen. Genom att kolet är
bundet i träd och annan växtlighet bidrar det inte till växthuseffekten i atmosfären, men när
träden huggs ner återinförs kol till atmosfären i form av koldioxid. Trots den exploatering
planförslaget innebär kommer en stor del av vegetation som kan binda kol finnas kvar. Träd
ska sparas i möjligaste mån för att behålla kollagringskapacitet.
Användningen av krematoriet och utsläpp som uppstår vid förbränning kan leda till en
negativ klimatpåverkan. Att använda biobränsle i stället för fossilt bränsle kommer att
begränsa den negativa klimatpåverkan från förbränning. Möjliggöra användning av elfordon
genom att ha laddstationer minskar även utsläppen.
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8 Samlad bedömning
I Tabell 8-1 redogörs en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där nollalternativet
jämförs med planförslaget. Bedömningen är gjord enligt kapitel 3.3 Bedömningsgrunder och
åtgärder är inräknade i bedömningarna.
Tabell 8-1 Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd
av bedömningsgrunderna. = stor negativ konsekvens
= måttlig negativ konsekvens
=
liten negativ konsekvens
= ingen eller positiv konsekvens
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Kommentar

Naturmiljö

I planförslaget kommer området omfattas av en
större exploatering än vad ett nollalternativ
hade inneburit, samt att en större andel mark
tas i anspråk och får en förändrad
markanvändning. Naturvärdena i planområdet
bedöms generellt vara allmänna och låga med
undantag för ett antal skyddsvärda träd. I
jämförelse med ett nollalternativ som innebär
att en stor del av naturmarken bibehålls
bedöms därför planförslaget medföra en relativt
liten till måttligt negativ konsekvens. I ett
nollalternativ kan en exploatering av området
också bli möjlig i samband med en eventuell
omlokalisering av ridstallet vilket också kan
påverka naturmiljön negativt.

Dagvatten

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms
planförslaget medföra liten negativ konsekvens.
Detta avser haltbidraget från föroreningar
kopplade till dagvattnet som inte förväntas
påverka miljökvalitetsnormer för
vattenförekomsten Tuollujoki. Vid
nollalternativet förväntas området vara
bibehållen skogsmark och någon
föroreningsökning antas därför inte uppstå.

Hydrogeologi

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms
planförslaget medföra en liten till måttligt
negativ konsekvens eftersom planförslaget
kommer innebära markbearbetning som behövs
för att säkerställa vattenfria gravar. I
nollalternativet förväntas området vara
opåverkat av markbearbetning, även om
omkringliggande områden kommer vara mer
exploaterade än i nuläget.
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Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Kommentar

Klimatpåverkan

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms
planförslaget medföra en obetydlig till liten
negativ konsekvens. Trots den exploatering
planförslaget innebär kommer en stor del av
vegetation som kan binda kol finnas kvar.
Jämfört med ett nollalternativ är planförslaget
närmare Kiruna nya stadskärna vilket ger bättre
förutsättningar att nå området till fots eller med
hjälp av cykel och därmed kan klimatavtrycket
minskas. I ett nollalternativ ligger samtliga
alternativa lokaliseringsalternativ av
begravningsplatsen minst fyra kilometer från
Kiruna nya stadskärna.

Luftkvalitet

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms
planförslaget medföra en obetydlig till liten
negativ konsekvens. Påverkan på Luftkvaliteten
kommer att uppstå i planområdet med omnejd
till följd av krematorieverksamheten och en
ökning av fordonstrafik. De luftföroreningar som
riskerar att släppas ut under
kremationsprocessen och ge förhöjda haltnivåer
i omgivningen bedöms vara Partiklar (PM10),
Kväveoxider (NO2), Kolmonoxid (CO),
Kvicksilver (Hg). Miljökvalitetsnormer för luft
och andra riktlinjer Luftkvalitetsförordningen
(SFS 2010:477) anger kraven för luftkvalitet i
utomhusluft, och myndigheter och kommuner
ska vid planering, planläggning och
tillståndsprövning följa gällande
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken.

Risk och
säkerhet

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms
konsekvenserna av aspekterna transport av
farligt gods, översvämningsrisker, risker vid
eventuell brand vid Kiruna avfallsanläggning
samt krematorieverksamheten. Vid en
avvägning av konsekvenser för de olika
aspekterna bedöms den sammanvägda
bedömningen medföra en måttligt negativ
konsekvens för risk- och säkerhet. Detta på
grund av att planförslaget bedöms medföra en
obetydlig till liten negativ konsekvens för
aspekterna transport av farligt gods,
översvämningsrisk samt risker vid eventuell
brand vid Kiruna avfallsanläggning.
Krematorieverksamheten innebär dock lagring
och hantering av brandfarligt stödbränsle som
kan bidra till olyckor, vilket innebär att
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Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Kommentar

planförslaget i denna aspekt bedöms medföra
måttligt negativa konsekvenser i jämförelse
med nollalternativet, vilket också påverkar den
sammanvägda bedömningen.
Buller

I jämförelse med ett nollalternativ bedöms
planförslaget medföra en obetydligt till liten
negativ konsekvens. Detta avser att
planområdet har en ekvivalent ljudnivå på cirka
45 till 55 dBA på grund av närliggande
avfallsanläggning samt väg E10. Med
genomförande av planförslaget kommer
ljudnivån möjligtvis att öka marginellt under
kortare perioder under dagtid på grund av
maskinarbete, men kommer inte överskrida 55
dBA.

Avfall

I jämförelse med nollalternativet, som bedöms
medföra liten negativ konsekvens på grund av
nedskräpning på och kring bågskyttebanan
medför planförslaget en måttlig negativ
konsekvens. Anrikningen av avfallet ökar i och
med exploatering. I och med åtgärder bedöms
konsekvensen vara liten negativ.

Masshantering

I jämförelse med nollalternativet bedöms
planförslaget medföra en måttligt negativ
konsekvens. Bedömningen baseras på
osäkerheten om huruvida den befintliga marken
är förorenad eller ej. I planförslaget grävs
jordmassor upp upprepat inför jordfästningar
vilket exponerar dessa och schakthålen för
väder och vind medan nollalternativet innebär
att marken lämnas ifred.

Påverkan
under
byggtiden

I jämförelse med nollalternativet bedöms
planförslaget medföra stora negativa
konsekvenser under byggskedet. Störningar i
form av exempelvis buller och vibrationer,
luftutsläpp och påverkan på vatten sker i högre
omfattning jämfört med nollalternativet. Detta
eftersom uppförandet av begravningsplatsen
och tillhörande byggnader innebär mer
transporter, buller och luftutsläpp under
byggprocessen. I ett nollalternativ bibehålls en
stor del av naturmarken och där eventuella
exploateringar och byggarbeten för en möjlig
omlokalisering av ristallet inte bedöms vara lika
omfattande som den exploatering planförslaget
innebär.
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Miljöaspekt

Nollalternativ

Planförslag

Kommentar

Naturresurser

I nollalternativet så kvarstår behovet att
omlokalisera Kirunas krematorium och en ny
begravningsplats, där samtliga alternativa
lokaliseringsalternativ ligger minst fyra
kilometer från Kiruna nya stadskärna.
Planförslaget innebär en förtätning av tätort,
och därmed också ett effektivt
resursutnyttjande av mark, energi och
förutsättningar för ett hållbart transportsystem.
Planförslaget medför negativa konsekvenser för
hushållning med naturresurser i och med förlust
av naturvärden, och konsekvenser för de
skyddade arternas biotoper och
spridningsvägar. Dock förekommer det enbart
allmänna och låga naturvärden med undantag
för ett femtiotal skyddsvärda träd, vilket gör att
värdet på naturresurser bedöms som lågt. Detta
innebär att planområdet är lämpligt till det
ändamål som planförslaget innebär istället för
att marken inte nyttjas som nollalternativet
innebär. Sammantaget bedöms därför
planförslaget medföra en liten positiv
konsekvens i jämförelse med ett nollalternativ.

Befolkning
och
människors
hälsa

I nollalternativet antas planområdet förbli ett
skogsmarksområde för idrottsändamål, där en
större del av naturmiljön bibehålls inom
området vilket innebär positiva sociala effekter
för människors hälsa samt möjlighet till
rekreation och fritid. Skogsmarksområdet i
planområdet i ett nollalternativ bidrar även till
reglering av lokalklimat, bullerdämpning och
luftrening för nuvarande och framtida
omkringliggande bebyggelse. Planförslaget
innebär flera positiva aspekter gällande både
goda transportförutsättningar för kollektivtrafik,
samt gående och cyklister, men planförslaget
kan också komma att medföra en liten positiv
konsekvens för rekreation och friluftsliv
eftersom den nya, stadsnära kyrkogården
innebär en grönskande och rofylld plats som blir
en tillgång i miljön. Sammantaget medför både
ett nollalternativ och planförslaget olika typer av
positiva konsekvenser för människors hälsa.

Kiruna kommun
MKB avseende detaljplan för ny begravningsplats
Date 28/04/2022, Version 1

copyright© AFRY (ÅF-Infrastructure AB)

Sida 88/92

9 Fortsatt arbete
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en redogörelse
för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Uppföljning och
övervakning av genomförandet av denna plan bör som ett första steg vara att kontrollera
om de förebyggande åtgärder som föreslagits i MKB:n har beaktats i det fortsatta arbetet.
Steg två bör ske genom uppföljning av bygglovshandläggning samt uppföljning av ställda
krav vid exploateringsavtal. Ansvarig för uppföljning och övervakningen är Kiruna kommun.
Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på önskvärt sätt,
att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna upptäcka
och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar också till
kunskapsuppbyggnad och på längre sikt till bättre och effektivare miljöbedömningar. För
nya verksamheter bör det i tillstånds- och anmälningsärenden säkerställas att
verksamhetsutövarnas egenkontroll och omfattning av omgivningskontroll utformas på ett
lämpligt sätt.
Vidare krävs att en tillståndsprövning lämnas in hos miljöprövningsdelegationen för
krematorieverksamheten i enlighet med 9 kap miljöbalken (SFS 1998:808).
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