
1 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

 

 

 

2022-03-04     

 
VY MOT PLANOMRÅDET FRÅN SYDOST. KÄLLA: LKAB 

 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

DETALJPLAN FÖR DEL AV KIRUNA 1:1, DEL AV 

SÖDRA DEPONIOMRÅDET, 

SAMRÅDSHANDLING  

 



2 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Detaljplan för del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, 

Samrådshandling  

 

KUND 

LKAB 

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 

Östra Strandgatan 24 

903 33  Umeå 

Tel: +46 10-722 50 00 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Petra Berggrund, petra.berggrund@wsp.com, 010-722 68 66 

 
  

   

UPPDRAGSNAMN 

Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del 

av Södra deponiområdet, 

Gruvindustri 

UPPDRAGSNUMMER 

10321589 

FÖRFATTARE 

Petra Berggrund 

DATUM 

2022-03-04 

ÄNDRINGSDATUM 

 

 

Granskad av 

Anna Åhs 

 

Godkänd av 

Anna Åhs 

mailto:petra.berggrund@wsp.com


3 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING  

Vid den malmbrytning som Luossavaara Kiirunavaara AB bedriver vid Kirunagruvan uppstår en 

restprodukt som kallas sidoberg vilket är det ofyndiga bergmaterial som uppkommer dels i raset vid 

brytningen av malmkroppen och dels i tillredningen och anläggningsarbeten vid sidan om 

malmkroppen. I nuläget deponeras sidoberget i upplag väster om berget Kirunavaara. Inom ett fåtal år 

beräknas dock alla befintliga sidobergsdeponier vara fyllda till gällande begränsningar varför ett nytt 

område för deponering av sidoberg planeras att tas i anspråk, i den södra delen av industriområdet, 

söder om berget Kirunavaara.  

Området där sidoberget avses deponeras är redan idag detaljplanelagt men för delar av området 

behövs en ny detaljplan för att möjliggöra deponering upp till nivån 640 m över nollplanet. Nuvarande 

detaljplan begränsar tipphöjden inom det aktuella planområdet till 565 m över nollplanet.  

En undersökning med syfte att utreda om genomförandet av planen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan har genomförts. Eftersom planen antas kunna medföra betydande miljöpåverkan har 

denna miljökonsekvensbeskrivning tagits fram och ett avgränsningssamråd har genomförts med 

länsstyrelsen för att identifiera vilka miljöaspekter som ska utredas vidare i denna handling.  

Planområdet omfattas helt eller till vissa delar av riksintresse för rennäring, kulturmiljövård, värdefulla 

ämnen eller material, kommunikation och totalförsvaret. Vatten som avleds från planområdet når 

Torne och Kalix älvsystem som tillsammans med biflöden omfattas av Natura 2000.  

Planförslaget möjliggör fortsatt gruvindustriverksamhet inom planområdet liksom fortsatt verksamhet 

vid befintlig asfaltanläggning. Genom planområdet går den Södra infartsvägen där huvuddelen av de 

tunga transporterna till gruvan sker. Genom planområdet går även en kraftledning. Planförslaget 

säkerställer att asfaltanläggning, väg och kraftledning kan vara kvar. Delar av planområdet kommer att 

användas för upplagsytor. 

Den planerade deponiverksamhet inom planområdet innebär tillkommande verksamhet i form av 

transporter av och hantering och deponering av sidoberg. Transporterna och hanteringen av 

sidoberget medför utsläpp till luft, bullerpåverkan och damning. Från sidobergsdeponin kommer 

lakvatten att uppstå som antingen avrinner diffust eller som leds via diken till recipient. För att rena 

lakvattnet från kväve planeras rening i så kallade bioreaktorer. Pumpstationer kan komma att 

anläggas inom planområdet för att möjliggöra vidarepumpning av vattnet från bioreaktorerna.  

Det är inte markanspråket i sig utan de störningar som följer av planerad verksamhet som innebär en 

påverkan på rennäringen. Gällande rennäringen så innebär planförslaget tillsammans med den 

kumulativa påverkan som finns i området i övrigt en måttlig negativ konsekvens på rennäringen och 

dess intressen. 

Vid anläggandet av sidobergsdeponin tas mark som idag utgörs av naturmark i anspråk. Naturvärden 

och vissa skyddade arter kommer att påverkas. Planförslaget innebär en påverkan på landskapsbilden 

då marknivån inom området höjs. Påverkan blir tydligt främst söderifrån. Från Kiruna stad blir 

påverkan inte lika stor. Riksintresse för kulturmiljövård bedöms inte påverkas på ett betydande sätt.  

Planförslaget möjliggör verksamhet som bedöms beröra de 16 nationella miljömål som finns i Sverige. 

För de flesta miljömål bedöms planförslaget inte bidra till måluppfyllelse.  

Planförslaget jämförs mot ett nollalternativ som är planområdets och miljöns sannolika utveckling om 

föreslagen detaljplan inte genomförs. I det här fallet innebär nollalternativet och planförslaget ungefär 

samma möjligheter att nyttja planområdet. Den största skillnaden mellan alternativen är att 

planförslaget medger en högre tipphöjd (upp till nivån 640 m över nollplanet) jämfört med nollplanet 

(upp till 565 m över nollplanet). Planförslaget medger även en viss byggrätt för tekniska anläggningar 

vilket inte medges för nollalternativet. I övrigt är alternativen i huvudsak likställda.  
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I tabellen nedan ges en samlad konsekvensbedömning av nollalternativ och planförslag. 

 Positiv 

konsekvens 

Obetydlig 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Delområde Nollalternativ jämfört med nuläge Planförslag jämfört med nuläge 

Riksintressen 

Rennäring 
Måttlig negativ konsekvens inkl. kumulativ 

påverkan. 

Måttlig negativ konsekvens inkl. kumulativ 

påverkan. 

Kulturmiljövård Liten negativ konsekvens. Liten negativ konsekvens. 

Värdefulla ämnen 
Positiv konsekvens då fortsatt gruvbrytning 

möjliggörs. 

Positiv konsekvens då fortsatt gruvbrytning 

möjliggörs. 

Kommunikation 
Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Totalförsvaret 
Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Natura 2000 
Torne älvsystem bedöms ej påverkas. 

Kalix älvsystem – Liten negativ konsekvens.  

Torne älvsystem bedöms ej påverkas. 

Kalix älvsystem – Liten negativ konsekvens. 

Miljökvalitetsnormer 

Luft Obetydlig konsekvens. Ej risk för överskridande. Obetydlig konsekvens. Ej risk för överskridande. 

Vatten 
Liten negativ konsekvens. Planområdets bidrag 

utgör en liten del av totala påverkan.  

Liten negativ konsekvens. Planområdets bidrag 

utgör en liten del av totala påverkan. 

Miljöaspekter 

Rennäring 

Måttlig negativ konsekvens. Störningar i form av 

ljus, ljud, rörelser, mänsklig aktivitet och damning. 

Försvårande vid flytt söder om planområdet. 

Merarbete och fysisk och psykisk påverkan för 

renskötarna. 

Måttlig negativ konsekvens. Störningar i form av 

ljus, ljud, rörelser, mänsklig aktivitet och damning. 

Försvårande vid flytt söder om planområdet. 

Merarbete och fysisk och psykisk påverkan för 

renskötarna. 

Kulturmiljö 

landskapsbild/ 

stadsbild 

Måttlig negativ konsekvens. Påverkan på 

landskapsbilden framför allt söderifrån. Efter 

efterbehandling blir konsekvensen mindre. 

Måttlig negativ konsekvens. Påverkan på 

landskapsbilden framför allt söderifrån. Efter 

efterbehandling blir konsekvensen mindre. 

Naturmiljö 
Måttlig negativ konsekvens. Naturvärden tas i 

anspråk och försvinner. 

Måttlig negativ konsekvens. Naturvärden tas i 

anspråk och försvinner. 

Avfall, förorenad mark 
Liten negativ konsekvens. Avfallet är inte att 

betrakta som farligt avfall. 

Liten negativ konsekvens. Avfallet är inte att 

betrakta som farligt avfall. 

Ytvatten 

Liten negativ konsekvens. Planområdets bidrag 

utgör en liten del av gruvverksamhetens totala 

påverkan. 

Liten negativ konsekvens. Planområdets bidrag 

utgör en liten del av gruvverksamhetens totala 

påverkan. 

Grundvatten 
Liten negativ konsekvens. Ej påverkan på 

grundvattenförekomster. 

Liten negativ konsekvens. Ej påverkan på 

grundvattenförekomster. 

Buller Liten negativ konsekvens. Boendemiljö störs ej.  Liten negativ konsekvens. Boendemiljö störs ej.  

Utsläpp till luft - 

damning 

Måttlig negativ konsekvens. Störning i form av 

damning under drifttiden. 

Måttlig negativ konsekvens. Störning i form av 

damning under drifttiden.  

Risk- och säkerhet Obetydlig konsekvens.  Obetydlig konsekvens.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE  

Gruv- och malmförädlingsverksamhet med tillhörande anläggningar och anslutande verksamheter 

bedrivs inom gruvindustriområdet i Kiruna, se Figur 1. Verksamheten bedrivs idag av Luossavaara 

Kiirunavaara AB (LKAB). 

Som en restprodukt vid malmbrytningen uppstår sidoberg1 (även kallat gråberg). I nuläget deponeras 

sidoberget på deponier väster om berget Kirunavaara. Inom ett fåtal år beräknas dock alla befintliga 

sidobergsdeponier vara fyllda till gällande begränsningar varför ett nytt område för deponering av 

sidoberg planeras att tas i anspråk, i den södra delen av industriområdet. Den nya deponin benämns 

som den Södra deponin. Delar av området för den Södra deponin är sedan tidigare påverkat av 

deponeringsverksamhet och ianspråktaget även för annan verksamhet, de gäller framför allt de västra 

delarna av området. Inom hela det område som benämns som Södra deponin finns ett beräknat 

utrymme för deponering av ytterligare omkring 200 Mton sidoberg varav ca 50 Mton inom 

planområdet. Här planeras deponering upp till nivån 640 m över nollplanet. Ytterligare 

deponeringskapacitet är av avgörande betydelse för verksamhetsutövaren, ytterst för att säkerställa 

fortsatt gruvverksamhet, detta då befintliga deponier som ovan nämnts inom kort beräknas vara fyllda. 

Området för den Södra deponin är redan idag detaljplanelagt men för delar av området behövs en ny 

detaljplan för att möjliggöra deponering upp till nivån 640 m över nollplanet. Nuvarande detaljplan 

begränsar tipphöjden inom delar av området till 565 m över nollplanet. Samtidigt behöver ytterligare 

ytor tas i anspråk som upplagsytor och för anläggande av bioreaktorer. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser ny detaljplan för del av Kiruna 1:1, del av Södra 

deponiområdet, som upprättas för att möjliggöra fortsatt gruvindustriverksamhet inom det aktuella 

planområdet med en tipphöjd på mellan 565 och 640 m över nollplanet. Detaljplanen omfattar endast 

delar av området för den Södra deponin. Planområdet visas i Figur 1 och planförslaget beskrivs 

närmare under avsnitt 7.  

I föreliggande MKB beskrivs påverkan av planförslaget. Huvuddelen av informationen gällande 

underlag, konsekvenser m.m. har hämtats från de underlag som LKAB tagit fram som en del av 

arbetet med ett nytt verksamhetstillstånd för gruvverksamheten i Kiruna.  

 
1 Sidoberg är det ofyndiga bergmaterial som uppkommer i gruvverksamheten, dels i raset vid brytningen av 

malmkroppen och dels i tillredningen och anläggningsarbeten vid sidan om malmkroppen. Sidoberg bedöms i sin 

helhet inte utgöra farligt avfall. Det är inte inert på grund av förhöjda halter av metaller. 
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Figur 1. Planområdets lokalisering i förhållande till Kiruna stad med närmaste omgivningar. I bilden visas gruvindustriområdet 

inkl. framtida område för gruvstadspark ungefärligt i grått. Planområdet visas ungefärligt med röd markering.  
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2 MILJÖBEDÖMNING  

2.1 MILJÖBEDÖMNING FÖR PLANER 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken (MB) ska en strategisk miljöbedömning göras för planer och planprogram 

om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En undersökning är den 

analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida en strategisk miljöbedömning behöver göras 

eller inte. Undersökningen ska identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande 

miljöpåverkan. Vid en undersökning ska samråd ske med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. 

Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om miljökonsekvens-

beskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande. Efter undersökningen ska 

kommunen ta ett särskilt beslut i frågan om planens genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas och bedömas. Krav 

på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13 §§ Miljöbalken. Hänvisning till detta finns även i plan och 

bygglagens (2010:900) 4 kap. (34§). Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags 

planer och program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

2.2 UNDERSÖKNING 

En undersökning med syfte att utreda om genomförandet av planen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan har genomförts av Kiruna kommun 2021-06-16. Enligt undersökningen är bedömningen 

att detaljplanens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-

skrivning behöver därmed tas fram. Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2021-07-27 meddelat att de delar 

kommunens åsikt i detta.  

2.3 STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

2.3.1 Avgränsningssamråd 

Kiruna kommun har genomfört ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen där ett antal miljöaspekter 

har identifierats för att utredas vidare i MKB-arbetet integrerat med detaljplanearbetet, se avsnitt 2.4.1. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2021-07-27 meddelat att de anser att de av kommunen identifierade 

aspekterna är relevanta. I sitt yttrande har länsstyrelsen framfört några frågor som de anser viktiga att 

lyfta och som ska behandlas i MKB.  

Förorenade områden 

Länsstyrelsen förutsätter att förorenade områden kommer att hanteras i MKB då kommunen angett att 

påverkan på omgivningen från föroreningar i mark- och vattenområden från planförslaget utreds vidare 

i MKB.  

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen anger att det inte går att utesluta att planen kan medföra betydande miljöpåverkan på 

riksintresset för kulturmiljö samt att planerad verksamhet inte får innebära påtaglig skada på 

riksintresset. Kiruna kommun måste i kommande MKB redovisa hur påtaglig skada på riksintresset 

ska undvikas. I MKB bör särskild uppmärksamhet ges åt påverkan på Kirunavaara med sin 

karakteristiska profil sedd från Kiruna stad och den planerade verksamhetens påverkan på den. 
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Länsstyrelsen upplyser även om att en arkeologisk utredning som utförs inför planerad ny 

järnvägssträckning kan vara relevant att inarbeta i kommande MKB. Kommunen bör samråda med 

Länsstyrelsen för att få ta del av resultatet som förväntas klart i september. 

Rennäring 

Aktuell detaljplan ligger inom Laevas samebys förvinter-, vinter- och vårvinterland samt berör 

riksintresse för rennäringen. Länsstyrelsen lyfter vikten av att beskriva påverkan på den ekodukt som 

finns en bit från planområdet och som nyttjas framförallt vid vårflytt i april-maj, men även av fritt 

strövande renar. Den fria strövningen fungerar enligt länsstyrelsen dock mindre bra, renarna stannar i 

många fall upp vid ekodukten. Området som sådant är högexploaterat och innehåller många barriärer 

som försvårar renarnas passage. Invid ekodukten finns en godsbangård som avger omfattande buller. 

Detta buller tycks vara det som stör renarnas passage över ekodukten allra mest i dagsläget.  

Länsstyrelsen anser att kommunen, för att närmare kunna bedöma påverkan på rennäringen och 

riksintresse för rennäringen, behöver redogöra för hur framförallt bullret som detaljplanen medför 

kommer påverka ekoduktens funktion samt att eventuella bullerdämpande åtgärder ska anges. Kan 

sidobergstippen utformas på ett sätt som minimerar bullret? Förutom bullret behövs uppgifter om hur 

ljus från b.la. de tippande fordonen kan påverka rennäringen samt hur eventuell damning kan påverka 

rennäring och riksintresset.  

Vidare bör enligt länsstyrelsen följande beskrivas: På vilket sätt (när, var och hur) renskötsel bedrivs i 

och omkring det aktuella området, vilken funktion området/områdena har för rennäringen (berörda 

samebyar), direkta och indirekta, positiva och negativa konsekvenser för rennäringen som kan uppstå 

på grund av planerad verksamhet samt därtill kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella 

effekter. Även effekter på rennäringen, som allmänt intresse och som riksintresse, på kort, medellång 

och lång sikt ska redovisas. Vidare ska kommunen redogöra för hur verksamheten (inklusive 

transporter/fordonsrörelser) förhåller sig till de utpekade riksintressena för rennäringen i området 

inklusive de funktionella samband som finns på landskapsnivå, vilka förebyggande och 

skadelindrande åtgärder som planeras vidtas för att minimera negativ påverkan samt eventuella 

uppföljningsprogram.  

För att kunna bedöma om rennäringens intressen (allmänt intresse och riksintresse) tillgodoses bör 

enligt länsstyrelsen en helhetslösning presenteras. Vad gäller eventuella åtgärdsförslag i form av 

stängsel och andra anläggningar bör placering framgå av kartmaterial samt beskrivas hur de ska 

underhållas på sikt, omprövas, flyttas o.s.v. 

2.3.2 Integrering av miljöaspekter och upprättande av MKB  

Integrering av miljöaspekter i detaljplanen sker genom hela planprocessen, från undersökningen till 

antagandet. Åtgärder som planeras för att förebygga, motverka, hindra och/eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter identifieras. En MKB upprättas där identifierade miljöaspekter, åtgärder samt 

konsekvenser beskrivs och bedöms. 

I planprocessen genomförs samråd där allmänhet och övriga berörda får möjlighet att lämna 

synpunkter på planförslaget och MKB:n. Synpunkter som erhålls vid samråd beaktas och inarbetas i 

handlingarna. 
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2.4 METOD OCH AVGRÄNSNING  

2.4.1 Avgränsning av miljöaspekter  

En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på väsentliga frågor och miljöeffekter som 

ska konsekvensbedömas. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska tas fram. Kiruna kommun har utifrån 

upprättad undersökning samt genomfört avgränsningssamråd med Länsstyrelsen identifierat följande 

miljöaspekter som ska utredas vidare i det MKB-arbete som genomförs integrerat med detaljplanens 

framtagande. 

• Riksintresse rennäring • Kulturmiljö (övriga historiska lämningar)

• Riksintresset kulturmiljö • Landskapsbild/Stadsbild

• Riksintresse kommunikation • Dag- och grundvatten (inkl. förorenade områden)

• Nationella miljömål • Buller

• Miljökvalitetsnormer • Utsläpp till luft (damning)

• Naturmiljö • Risk- och säkerhet 

 

2.4.2 Geografisk avgränsning  

MKB:n omfattar ett område som förutom själva planområdet även omfattar dess närmaste omgivning, 

d.v.s. det område som direkt är berört av planerad verksamhet. Detta gäller aspekter som buller, 

damning, ljuspåverkan och påverkan på vatten/mark. För kulturmiljö beskrivs påverkan för ett större 

geografiskt område. MKB:n inkluderar en beskrivning av den påverkan som planförslaget får för 

riksintresset för kulturmiljövård som inkluderar hela Kiruna stad. För rennäringen beskrivs påverkan 

geografiskt för den verksamhet som berörd sameby bedriver i området närmast planområdet, men 

översiktligt beskrivs även vilka konsekvenser det får samebyns verksamhet i stort.  

2.4.3 Avgränsning i tid  

Miljökonsekvensbedömningen omfattar både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av 

detaljplanens genomförande. Kortsiktiga konsekvenser avser de konsekvenser som uppstår under 

den tid som deponering sker upp till i detaljplanen angiven tipphöjd. Som kortsiktiga konsekvenser 

beskrivs exempelvis påverkan från transporter (buller, damning, ljus). Långsiktiga konsekvenser är de 

som uppstår när deponin är fullt i ianspråktagen. Som långsiktiga konsekvenser beskrivs påverkan på 

landskapsbilden. Då planområdet är fullt ianspråktaget och efterbehandling skett upphör eller minskar 

konsekvenser i form av buller och damning från deponering. Långsiktiga konsekvenser har endast 

nämnts översiktligt för några av miljöaspekterna. 

Den Södra deponin förvänts med nuvarande brytningstakt och med nu kända förutsättningar att nå i 

detaljplanen angivna tipphöjder kring år 2040. Detta kan dock komma att ändras beroende på 

förväntad gruvbrytningstakt. Deponin kommer troligen att färdigställas i etapper och efterbehandling 

kommer också att ske successivt för de delar av deponin som är färdigutfylld. Sannolikt kommer 

deponeringen att påbörjas inom planområdets nordöstra delar, för att fortsätta söderut/västerut och 

sedan avslutas längst mot väst. Efterbehandlingen förväntas ske löpande och följa deponeringen. 

Nollalternativet innebär att deponering sker till nivån 565 m över nollplanet. Planförslaget innebär att 

deponering sker till nivån 640 m över nollplanet. Tiden för ianspråktagande av detaljplanen till maximal 

tipphöjd bedöms skilja sig marginellt mellan nollalternativ och planförslag varför någon vidare 

beskrivning av detta inte görs gällande påverkan, effekt och konsekvenser. 

2.4.4 Bedömningsgrunder  

Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa planförslagets miljöeffekter utifrån ett värsta fall-

scenario vid fullt ianspråktagen detaljplan. Bedömningen är kvalitativ, men utgår i huvudsak från vissa 

ramar som här benämns som bedömningsgrunder. Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan 

planförslagets miljöeffekter sättas i relation till respektive effekts värde.  
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I föreliggande MKB används begreppen påverkan, effekt och konsekvens vilka kan förklaras på 

följande sätt: 

• Miljöpåverkan är den faktiska förändringen av miljö- och hälsoaspekter, t.ex. utbyggnad av en väg. 

• Miljöeffekten är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, t.ex. buller.  

• Miljökonsekvens är följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks oftast 

som en värderande bedömning, t.ex. påverkan på vatten och risken för spridning av föroreningar i 

vatten.  

Påverkan och konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till miljöeffektens 

värde, men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitets-

normer samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis. Bedömningen görs genom en 

sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade åtgärdens omfattning.  

Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala enligt Tabell 1. Bedömningen av planförslaget 

görs i förhållande till nollalternativet. I förekommande fall bör även en bedömning göras av de 

kumulativa effekterna från andra verksamheter/detaljplaner. 

Tabell 1. Bedömningsgrunder  

Positiv 

konsekvens 

 

Planförslaget medför en förbättring för 

människans hälsa och/eller miljö som ges vikt vid 

bedömning mellan värden/aspekter. 

- Planförslaget bidrar på ett tydligt sätt med 

åtgärder i miljömålens riktning. 

Obetydlig 

konsekvens 

Planförslaget bedöms inte medföra någon effekt, 

antingen positiv eller negativ, på värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som kan 

påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt. 

Liten negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms endast medföra negativ 

påverkan av mindre art och omfattning som inte 

innebär någon betydande försämring eller skada 

av värdet/aspekten. 

- Vanligt förekommande påverkan. 

- Påverkan på vanligt förekommande värden som 

tål viss påverkan. 

- Påverkan som accepteras inom gällande 

regelverk och rekommendationer. 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av 

måttlig art och omfattning som innebär en 

försämring av eller mindre skada på 

värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande men 

känsliga värden. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar 

konsekvenserna kan dessa istället komma att 

bedömas som en liten negativ eller obetydlig 

konsekvens.  

Stor negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av 

större art och omfattning som innebär en allvarlig 

försämring av eller skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar 

konsekvenserna kan dessa istället komma att 

bedömas som måttlig eller liten negativ 

konsekvens. 

 

2.4.5 Osäkerheter i bedömningen 

Eftersom MKB:n tas fram parallellt med detaljplanen medför det en viss osäkerhet i bedömningarna 

initialt i processen, samtidigt som arbetsmetodiken ökar möjligheten att integrera miljöaspekterna i 

planen. I planförslaget anges vilken typ av verksamhet som bedöms lämplig att tillåta i området, men 

information om vilka specifika verksamheter som kommer att etableras saknas. Därför saknas 

uppgifter för att göra fullständiga bedömningar av vilka effekter som ett plangenomförande kan få. I 

enlighet med 6 kap. 12 § miljöbalken antas därför att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med 

annan prövning eller tillståndsprövning/anmälan av verksamheter eller åtgärder.  
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3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

3.1 ÖVERSIKTSPLAN 

Enligt gällande översiktsplan för Kiruna kommun, Översiktsplan 2018 (lagakrafthandling 2019-01-10), 

ingår det nu aktuella planområdet i område utpekat som industriområde J1 Kiirunavaara-Viscaria-

Pahtohavare. Enligt översiktsplanen anges att Kirunagruvan är mycket viktig för Kiruna och hela 

kommunens näringsliv. Inom området gäller tillståndsplikt enligt Miljöbalken. Gällande detaljplaner 

tillämpas.  

Del av planområdet omfattas enligt den gällande översiktsplanen som område för framtida utbyggnad 

av industriområde, se Figur 2 samt Figur 3. En del av planområdets nordöstra del, den del som 

planläggs för ytor för tillfälliga upplag, utpekas som bebyggelseområde (B10) enligt gällande 

översiktsplan, se Figur 3. Detta innebär att detaljplanen avviker från översiktsplanen i den här delen.  

Enligt fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort (lagakrafthandling 2014-10-01) är området för 

”Framtida utbyggnad av industriområde” preciserat som framtida förändring av markanvändning med 

industri som ändamål.  

Figur 2. Bild 12 ur Översiktsplan för Kiruna Kommun (del 2) som visar område vid aktuellt planområde som i översiktsplanen är 

utpekat som ”Framtida utbyggnad av industriområde”. Nu aktuellt planområde är ungefärligt markerat med röd markering. 

Öster om nu aktuellt planområde finns ett område som enligt översiktsplanen är utpekat som 

närrekreationsområde för Kiruna centralort (NS20). Enligt översiktsplanen ska området bibehålla sin 

nuvarande karaktär. Endast bebyggelse och anläggningar för det rörliga friluftslivet och turismen samt 

skogsbruket och rennäringen tillåts inom detta område.  
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Figur 3. Bild 2 ur Översiktsplan för Kiruna Kommun (del 2) som visar Kiruna centralort inom röd avgränsning. Av bilden framgår 

område NS20 närrekreationsområde som ligger direkt öster om aktuellt planområde. Nu aktuellt planområde är ungefärligt 

markerat med röd markering.  

 

3.2 DETALJPLAN 

I Figur 4 visas aktuella detaljplaner i planområdets närhet. 

Gällande detaljplan för angränsande gruvindustriområde, Detaljplan för del av Kiruna 1:1 m fl, Kiruna 

Gruvindustriområde, Kiruna kommun (se Figur 4), vann laga kraft 1994-12-22.  

Huvuddelen av aktuellt planområde är enligt gällande detaljplan, Detaljplan för del av Kiruna 1:1, 

Södra infarten, Kiruna kommun (laga kraft 2009-01-09), utpekat som område för gruvindustri. Enligt 

detaljplanen, se Figur 5 regleras högsta tipphöjd till 565 meter över nollplanet. Marken inom det 

aktuella planområdet får inte bebyggas. Det nu aktuella planområdet omfattar inte den del i gällande 

detaljplan som är utpekat som område TRAFIK. 

Inom det nu aktuella planområdet finns även en ändring genom tillägg till detaljplan för del av Kiruna 

1:1, Södra infarten för att möjliggöra ett asfaltsverk (laga kraft 2015-06-12), se Figur 6.  

De östra delarna av planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. 

 

  



16 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

Figur 4. Översiktskarta med gällande nuvarande detaljplaner för gruvindustriändamål. Gällande detaljplan för aktuellt 

planområde samt närmast angränsande planområde är markerat i bilden. Nu aktuellt planområde är ungefärligt markerat med 

röd markering. Källa: LKAB  

 

Figur 5. Nollalternativ, gällande detaljplan samt det nu aktuella planområdet markerat ungefärligt med röd streckad linje. Källa: 

Kiruna kommun. 

 

Detaljplan för Kiruna 1:1 m.fl. 

Kiruna gruvindustriområde 

Detaljplan för Kiruna 1:1 m.fl. 

Södra infarten 
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Figur 6. Nollalternativ, tillägg till gällande detaljplan som berör område för befintlig asfaltanläggning i den västra delen av 

planområdet. Källa: Kiruna kommun. 

4 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Ny detaljplan omfattar fastigheten Kiruna Kiruna 1:1 som ägs av svenska staten och som förvaltas av 

Statens fastighetsverk. LKAB arrenderar idag huvuddelarna av marken inom planområdet. Den yta 

som nyttjas för asfaltanläggning arrenderas av NCC.  

LKAB:s gruv- och industriområde omfattas även av beslut om markanvisning enligt minerallagen och 

motsvarande äldre bestämmelser som fattats mellan år 1974 och 2003, vilket innebär att bolaget har 

den vattenrättsliga rådighet som behövs för den nuvarande och ansökta verksamheten även på detta 

sätt. Aktuellt arrendeområde och område som omfattas av markanvisning framgår av Figur 7.  

 

Figur 7. Område som omfattas av gällande markanvisning samt område som arrenderas av LKAB. Planområdet är ungefärligt 

markerat med röd markering. Med orange markering visas tänkt framtida lokalisering av den Södra deponin.  
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5 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet ligger i den södra/sydöstra delen av befintligt gruvindustriområde, se Figur 8.  

Planområdet ligger på den nedre delen av den södra och sydöstra sluttningen av berget Kirunavaara 

och norr om planområdet finns det tidigare dagbrottet och nuvarande markdeformationsområde.  

Norr om planområdet finns en numera inaktiv deponi för sidoberg, där deponering skett i terassform 

(så kallade pallar). Här finns även den brännplats som används för att bränna av rester från 

sprängämnestillverkningen som sker vid den fabrik som finns nordväst om planområdet (Kimit).  

Närmast norr om planområdets mittersta och västra del finns även här befintliga sidobergsdeponier. I 

Figur 8 visas med orange färgmarkering det Södra deponiområdet (den Södra deponin) som både 

omfattar befintliga deponier samt planerade nya deponier inom och utanför nu aktuellt planområde. 

Väster om planområdet finns sand- och klarningsmagasin varifrån utsläpp av bräddvatten sker söderut 

till Rakkurisystemet och vidare till Kalixälven. 

Figur 8. Karta som visar markanvändningen inom industriområdet tillsammans med historiska och planerade 

utvinningsavfallsanläggningar. Planområdet ungefärligt markerat med röd markering.  
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I Figur 9 visas ett ortofoto över planområdet med dess närmaste omgivning.  

Figur 9. Planområdet med dess närmaste omgivning. Planområdet visas ungefärligt med röd linje.  

 

Planområdet nås från väg 870, Nikkaluoktavägen, via den Södra infartsvägen till gruvindustriområdet. 

Infartsvägen går genom planområdet i ost-västlig riktning och är huvudinfarten för de tunga 

godstransporter som kommer till gruvindustriområdet, se Figur 10 och Figur 11.  

Inom planområdet, i dess östra del, direkt norr om infartsvägen går den gamla Nikkaluoktavägen som 

numera är tagen ur bruk.  

SÖDRA 
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VÄGEN 

KRAFT-

LEDNING 

BRÄNN-

PLATS 

BEFINTLIGA 

DEPONIER 

ASFALT-

ANLÄGGNING 

LKAB 
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EKODUKT 

RASTBETES-

HAGAR 

METTÄ 
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GODSBANGÅRD 

VÄG 870 

JÄRN-

VÄG 
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Figur 10. Infartsvägen med vy mot väster. Strax höger om vägen går kraftledningen som går genom planområdet. I bakgrunden 

syns Kirunafjällen med Kebnekaise. © Petra Berggrund 

 

 

Figur 11. Infartsvägen med vy mot öster. Till vänster i bild syns kraftledningen som går genom planområdet samt befintliga 

deponiytor som ligger utanför planområdet. I bakgrunden anas skylten med infarten ner till höger till godsbangården. © Petra 

Berggrund 
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Norr om den Södra infartsvägen utgörs planområdet i huvudsak av fjällbjörkskog i sluttning, se 

exempelbild i Figur 12. Området norr om vägen utgörs till huvuddelen av ej ianspråktagen mark 

bortsett från det område där en kraftledning går i ost-västlig riktning strax norr om vägen samt vissa 

delar i väster som ianspråktagna sedan tidigare. I den västra delen av planområdet finns även en 

nyanlagd truckväg som går i nord-sydlig riktning. 

Figur 12. Fjällbjörkskog i den nordöstra delen av planområdet. © Petra Berggrund 
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Söder om infartsvägen, direkt efter avfarten från Nikkaluoktavägen finns ett skogsområde. Här finns 

också renstängsel för att förhindra att renar tar sig upp på infartsvägen. Söder om planområdets östra 

del finns renhagar och den ekodoukt som går över järnvägen. 

Söder om infartsvägen sluttar marken söderut och här finns vissa mindre partier med skog. Här finns 

en infartsväg till godsbangården som ligger direkt söder om planområdet, se Figur 13.  

I den västra delen av planområdet finns en infartsgrind för inpassering till gruvindustriområdet, se 

Figur 14, samt längst i väster finns en asfaltanläggning, se Figur 15. Söder om godsbangården och 

längst i väster, angränsande till planområdet går järnvägen till Kiruna stad.  

Avståndet från planområdet till Kiruna flygplats är ca 3,5 km och till Kalixfors flygfält ca 3,6 km. Till 

närmaste samlade bostadsbebyggelse vid Lombolo strand är avståndet ca 1,7 km och till Kiruna kyrka 

är avståndet ca 3,5 km. 

Stängsel söder om järnvägen, vid ekodukten och norr om denna är till för att förhindra renar att ta sig 

in på industriområdet 

Figur 13. Vy från planområdet mot godsbangården. © Petra Berggrund 
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Figur 14. Inpassering/grind till gruvindustriområdet till höger i bild. Till vänster i bild syns infarten till asfaltverket som syns i 

bakgrunden i bilden. © Petra Berggrund 

 

 

Figur 15. Befintligt asfaltverk i den västra delen av planområdet. I bakgrunden syns klarningsmagasinet och i horisonten syns 

Kebnekaisemassivet. © Petra Berggrund 
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6 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 

Geografiska områden som av olika skäl är av nationell betydelse för olika samhällsintressen kan 

pekas ut som områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Det kan gälla områden som 

innehåller natur- eller kulturvärden som är så ovanliga att de är viktiga för hela landet. Det kan även 

vara områden som innehåller värdefulla ämnen och material eller områden som är viktiga för någon 

näring som rennäringen eller fisket. Det kan också utgöra områden som är viktiga för att de ska 

användas för exploatering, till exempel för vägar eller järnvägar. 

Bestämmelser om riksintresse finns i miljöbalken och dessa pekas ut på olika sätt i miljöbalkens olika 

kapitel. För de riksintressen som finns angivna i 3 kap. miljöbalken anges i miljöbalken allmänt de 

ändamål som gör att ett område kan vara av riksintresse. Statliga sektorsmyndigheter har fått i uppgift 

att för sina respektive sektorer ange de geografiska områden i landet som ska omfattas av 

riksintresse. Sektorsmyndigheternas ansvar ska sedan behandlas i kommunernas översiktsplanering 

och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen. 

Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken anges direkt i lagen och har alltså beslutats av riksdagen. I 

lagen anges områden översiktligt och dess närmare avgränsning ska göras i kommunernas 

översiktsplanering. 

I Tabell 2 redovisas en sammanställning av de riksintressen som finns inom planområdet och dess 

närmaste omgivning. Rader med ljusgrå markering (kursiv stil) har inte bedömts beröras av 

planförslaget och beskrivs därför inte vidare i denna MKB. 

Tabell 2. Sammanställning riksintressen.  

Miljöbalken Namn Riksintresse Ungefärligt avstånd (km)/Beskrivning 

3 kap. 5 § Rennäring Område för renskötsel. Delar av planområdet ligger inom utpekat 

riksintresseområde, se avsnitt 6.1. 

3 kap. 5 § Yrkesfiske, 

vattenbruk 

Kalixälven Ca 6 km söder om planområdet. Berörs ej 

enligt tidigare undersökning för risk för 

betydande miljöpåverkan. Någon vidare 

beskrivning av detta görs därför inte. 

3 kap. 6 § Naturvård Kalixälven Ca 6 km från planområdets södra gräns, se 

Figur 22. Berörs ej enligt tidigare 

undersökning för risk för betydande 

miljöpåverkan. Någon vidare beskrivning av 

detta görs därför inte.  

3 kap. 6 § Kulturmiljövård BD 33 Kiruna-

Kiirunavaara 

(stadsmiljö och 

industrilandskap) 

Delar av planområdet ligger inom utpekat 

riksintresseområde, se avsnitt 6.2. 

3 kap. 6 § Friluftsliv Kalix-Kaitum älvdal Ca 6 km söder om planområdet. Kalixälven 

utgör ett område med särskilt goda 

förutsättningar för berikade upplevelser i 

natur- eller kulturmiljöer.  

Berörs ej enligt tidigare undersökning för risk 

för betydande miljöpåverkan. Någon vidare 

beskrivning av detta görs därför inte. 
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Miljöbalken Namn Riksintresse Ungefärligt avstånd (km)/Beskrivning 

3 kap. 7 § Värdefulla ämnen 

eller material 

Gruva Planområdet omfattas av riksintresset, se 

avsnitt 6.3. 

3 kap. 8 § Kommunikation Flyghinder 

influensområde, 

hinderytor 

Planområdet berörs av riksintresset, se 

avsnitt 6.4. 

3 kap. 8 § Kommunikation Järnväg  Den västra delen av planområdet gränsar 

mot riksintresse för kommunikation 

avseende järnväg. Detaljplanen medför dock 

ingen sådan verksamhet som kan påverka 

riksintresset för järnvägen varför någon 

vidare beskrivning av detta därför inte görs.  

3 kap. 9 § Totalförsvaret Totalförsvaret Planområdet berörs av riksintresset, se 

avsnitt 6.5.  

4 kap. 6 § Vattendrag Kalixälven Ca 6 km söder om planområdet. Skyddad 

mot bl.a. vattenreglering. Riksintresset har 

inte bedömts påverkas och någon vidare 

beskrivning görs därför inte. 

4 kap. / 7 kap. Natura 2000 Torne och Kalix 

älvsystem,  

Natura 2000 Art- och 

habitatdirektivet 

Biflöde finns ca 2,5 km söder om 

planområdet. Kan beröras av utsläpp av 

lakvatten, se avsnitt 6.6.  

4 kap. / 7 kap. Natura 2000 Rautas  

Natura 2000, Art- och 

habitatdirektivet 

Som närmast ca 3,5 km från planområdets 

östra gräns. Har enligt tidigare undersökning 

för risk för betydande miljöpåverkan inte 

bedömts beröras. Någon vidare beskrivning 

av detta görs därför inte. 

4 kap. / 7 kap. Natura 2000 Kaitum fjällurskog,  

Natura 2000 Art- och 

ahbitatdirektivet  

Ca 6 km från planområdets södra gräns. Har 

enligt tidigare undersökning för risk för 

betydande miljöpåverkan inte bedömts 

beröras. Någon vidare beskrivning av detta 

görs därför inte. 

 

Utöver ovan angivna intressen finns inga utpekade skyddade områden enlig 7 kap. miljöbalken inom 

planområdet eller dess direkta närhet. Varken naturreservatsområdet Aptasvare fjällurskog (som 

sammanfaller med Natura 2000-området Rautas) eller naturreservatsområde Kaitum fjällurskog (som 

sammanfaller Natura 2000-området Kaitum fjällurskog) har bedömts beröras av planförslaget.  
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6.1 RIKSINTRESSE FÖR RENNÄRING  

Stora delar av området runt Kirunagruvan, liksom området runt hela Kiruna tätort, är utpekat som 

riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Områden av riksintressen för rennäringen 

kan bestå av betesområden, flyttleder, svåra passager m.m. Mark- och vattenområden som har 

betydelse för rennäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

näringens bedrivande. De södra delarna av planområdet omfattar området som är utpekat som 

riksintresse för rennäringen (område för renskötsel), se Figur 16. Jordbruksverket har tidigare beslutat 

om riksintresseområden för rennäringen inom Norrbotten. Sedan 2008 är Sametinget 

sektorsmyndighet och fattar beslut om dessa riksintressen. Övriga intressen avseende rennäringen 

samt påverkan på rennäringens intressen beskrivs under avsnitt 10.1. 

Figur 16. Riksintresse rennäring. Planområdet visas ungefärligt med röd markering. 
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6.2 RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD  

Hela centrala Kiruna inklusive stora delar av gruvindustriområdet utgörs av område som är utpekat 

som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården är en kulturmiljö som har få eller inga motsvarigheter i regionen och landet. 

Riksintresset utpekas av Riksantikvarieämbetet. Planområdets nordliga delar ligger inom 

riksintresseområdet.  

Motiveringen för det utpekade riksintresset (Kiruna – Kirunavaara, BD 33) är att området utgörs av en 

stadsmiljö och industrilandskap från 1900-talets början där tidens ideal för ett mönstersamhälle 

förverkligades på ett unikt sätt i det oexploaterade fjällandskapet. Staden grundades på landets då 

största industriella satsning, gruvbrytningen i de norrbottniska malmfälten, och utgör ett centrum för 

norra Norrlands inland.  

Uttryck för riksintresset är stadens silhuett och gruvberget (Kirunavaara) med sin karakteristiska profil 

samt utblickar mot det omgivande landskapet. Uttryck för riksintresset är även olika industriella 

anläggningar, järnvägsmiljön, den terränganpassade stadsplanen och karaktärsområden med 

bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och tidspräglade ideal och uttryck som avspeglar 

gruvverksamhetens historia och existens.  

I Figur 17 visas riksintresse för kulturmiljövård samt fornlämningar. För vidare beskrivning av påverkan 

av riksintresset se avsnitt 6.2. 

Figur 17. Riksintresse för kulturmiljövård samt fornlämningar.  
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6.3 RIKSINTRESSE FÖR VÄRDEFULLA ÄMNEN ELLER MATERIAL 

Kirunagruvan och dess järnmalmsfyndighet är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen eller 

material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken, se Figur 18. Riksintresseområden för värdefulla ämnen eller 

material omfattar fyndigheter av värdefulla ämnen eller material som ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa, bl.a. för att säkra landets försörjningsberedskap. 

Riksintresset utpekas av Sveriges geologiska undersökning (SGU) och omfattar hela planområdet. 

Detaljplanen innebär att riksintresset tas tillvara. Konsekvensen av planförslaget bedöms vara positiv. 

Någon vidare beskrivning av detta görs inte. 

Figur 18. Riksintresse värdefulla ämnen och material. Planområdet visas ungefärligt med röd markering. 

 

6.4 RIKSINTRESSE KOMMUNIKATION  

Riksintressen för kommunikation framgår av Figur 19.  

Den järnväg som finns direkt söder om planområdet / som planområdet gränsar till är utpekad som 

riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Även den numera avvecklade järnvägen 

öster om planområdet ligger kvar som utpekat riksintresse för kommunikation. Trafikverket har 

påbörjat arbete med utredning/projektering av ny järnväg till Kiruna och ny korridor för detta ligger 

direkt öster om planområdet.  

Hela planområdet ligger inom område som utpekats som riksintresse för kommunikation för luftfarten 

(Kiruna flygplats) och utgör dels flyghinderinfluensområde, dels MSA-yta. Med influensområde avses 

den yta utanför riksintresseområde inom vilken bebyggelse eller anläggning påtagligt kan skada 

riksintresset. MSA betyder Minimum Sector Altitude. Den första delen till en instrumentflygplats 
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benämns Initial Approcah och lägsta flyghöjd bestäms här av MSA-ytan. Denna yta baseras på 

inflygningsfyren till respektive bana och är en cirkel med 55 km radie. Exempelvis kan uppförandet av 

höga byggnader eller anläggningsdelar inom influensområdet och MSA-ytan kunna påverka 

verksamheten vid flygplatsen och dess inflygningsprocedurer och därmed riksintresset negativt. En 

närmare bild av riksintresse med hindershöjdslinjer vid planområdet visas i Figur 20. 

Ett riksintresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningen. Riksintressets syfte är att säkerställa transportsystemets funktion. 

Riksintresset utpekas av Trafikverket. 

Transportstyrelsen har under andra samråd som LKAB genomfört för sin planerade verksamhet yttrat 

sig gällande påverkan på riksintresset. En anpassning av begränsningen av höjden inom planområdet 

har gjorts utifrån de synpunkter som inkommit från Transportstyrelsen vid dessa samråd. En ökning av 

tipphöjden till 640 m över nollplanet kan innebära att en hindersbelysning behöver sättas upp inom 

gruvindustriområdet. Med de begränsningar som gjorts av tipphöjden enligt nu aktuellt planförslag 

bedöms riksintresset inte påverkas på ett negativt sätt. Planförslaget bedöms därför medföra en 

obetydlig konsekvens på riksintresset. 

Figur 19. Riksintresse för kommunikation. Planområdet visas ungefärligt med röd markering. Det som i bild anges som 

Riksintresse för Järnväg framtida är den järnväg som numera är byggd och som går söder om planområdet. 
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Figur 20. Riksintresse kommunikation med linjer som markerar område som omfattas av flyghinder. Planområdet med 

föreslagna maximala tipphöjder visas med röd linje/text. De i planen föreslagna maximala tipphöjderna avgränsas av 

egenskapsgränser markerade med blå linje.  

 

6.5 RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARET 

Stora delar av Kiruna kommun, inkluderat gruvindustriområdet och det aktuella planområdet, utgör 

riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken, se Figur 21. Riksintresset omfattar områden 

som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar. Dessa skall skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Riksintresset 

utpekas av Försvarsmakten. 

Planområdet ligger inom influensområde för riksintresse för Kalixfors skjutfält (påverkansområde för 

buller eller annan risk) samt inom område som utgör låginflygningsområde med påverkansområde 

(Kiruna flygplats). En del av planområdets östra del ligger även inom område som omfattas av 

påverkansområde för civil flygplats (Kiruna flygplats). Planområdet ligger även inom MSA2-område 

samt inom påverkansområde för väderradar.  

 
2 MSA-område = Ett område kring en militär flygplats där höga objekt kan påverka flygplatsens MSA 
(Minimum Safe Altitude) 

640 

640 

610 
565 

565 

640 

565 

565 
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Försvarsmaktens behov av flygplatserna består främst av att i händelse av höjd beredskap eller 

väpnad konflikt nyttja flygplatsen för militärt flyg. Det som främst utgör risk för påtaglig skada på 

områdena är:  

• Höga objekt, såsom master och vindkraftverk. Höga objekt är objekt högre än 45 meter inom 

sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. Dessa kan utgöra 

flygsäkerhetsrisker vid placering inom de särskilt angivna områdena för hinderfrihet enligt gällande 

luftfartsbestämmelser vid start och landning, samt vid flygning på låg höjd i flygplatsens 

närområde.   

• Även enstaka åtgärder kan utgöra påtaglig skada genom lovbeslut eller miljötillstånd som kan 

antas får prejudicerande verkan. Det är därför väsentligt att områden av betydelse med 

påverkansområden tydligt anges och beskrivs i översiktsplanerna inom de berörda kommunerna.  

 

Figur 21. Riksintresse för Totalförsvaret. Utöver av i bild angivna intressen så ligger hela området i kartbilden inom 

påverkansområdet för väderradar samt inom MSA-område. Planområdet visas ungefärligt med röd markering. 

Försvarsmakten har i yttrande avseende planbesked för den nu aktuella planen inte haft något att 

erinra mot att planbesked lämnas för planen.  

Planområdet ligger inom område som redan idag är bullerstört av både befintlig 

gruvindustriverksamhet och av trafik på väg och järnväg. Bedömningen är därför att verksamheten vid 

planområdet inte kommer att innebära att verksamhet inom Kalixfors skjutfält på något sätt begränsas.  

Med förutsättningarna ovan samt de begränsningar som gjorts av tipphöjden enligt nu aktuellt 

planförslag bedöms riksintresset för totalförsvaret inte påverkas på ett negativt sätt. Planförslaget 

bedöms därför medföra en obetydlig konsekvens på riksintresset. 
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6.6 NATURA 2000 

Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s habitat- respektive fågeldirektiv. Bestämmelserna i 

direktiv genomförs sedan i medlemsländernas nationella lagstiftning. I svensk lagstiftning finns dessa 

bestämmelser bland annat i miljöbalken och i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken. 

Bestämmelserna om detta finns i 7 kapitlet 28 a – 29 §§ miljöbalken (MB). Tillståndskravet i 28 a § 

innebär att det är förbjudet att utan tillstånd "bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön" i Natura 2000-områden. 

Sedan 1 juli 2001 är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen (4 kapitlet 1 och 8 §§ MB). 

Ingrepp får bara göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Natura 2000 

som riksintresse förtecknas i särskild ordning enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § miljöbalken.  

Av Figur 22 framgår riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt Natura 2000-områden 

som även de omfattas av riksintresse. Av bilden framgår även närliggande naturreservat. 

Av utpekade riksintressen har endast ytvattensystemet Torne- och Kalix älvsystem (SE0820430) med 

respektive biflöden, som utgör Natura 2000-område, bedömts kunna beröras av planförslaget till följd 

av det lakvatten som dels kommer att läcka ut diffust från sidobergsdeponin och som dels kommer att 

ledas ut till recipient via diken. Från planområdets västra och mellersta delar förväntas lakvatten 

avrinna söderut mot Rakkuri vattensystem (Rakkurijärvi och Rakkurijoki) och vidare mot Kalixälven. 

Lakvatten från planområdets östra del förväntas avrinna österut/norrut och via biflöden så småningom 

nå Torneälven.  

Inom Torne och Kalix älvsystem är fem Natura 2000-naturtyper utpekade varav tre naturtyper bedöms 

förekomma i de vattenförekomster som utgör recipienter till LKAB:s verksamhet: mindre vattendrag 

med akvatiska mossor, naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ och ävjestrandsjöar. 

Utpekade arter är flodpärlmussla, grön flodtrollslända, lax, stensimpa, utter och venhavre. Av 

utpekade arter har lax, utter och gräset venhavre påträffats i eller i anslutning till LKAB:s recipienter. 

Enligt bevarandeplanen för området är det övergripande syftet att bidra till att upprätthålla gynnsam 

bevarandestatus för de utpekade naturtyperna och arterna på biogeografisk nivå, dvs. i hela Sverige. 

(Strömberg & Ask 2020). 

Påverkan på Natura 2000-området Kalix älvsystem till följd av utsläpp av lakvatten redovisas under 

avsnitt 10.5.  

Avståndet till Torneälven i nordost är långt (mer än 10 km) samtidigt som bidraget från planområdet är 

litet i förhållande övriga utsläpp som sker från LKAB:s verksamhet till detta vattensystem. Risken för 

att utsläpp av lakvatten från planområdet skulle påverka utpekade intressen i Natura 2000-området 

Torne älvsystem bedöms därför vara försumbar. Någon vidare beskrivning av påverkan görs därför 

inte.  
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Figur 22. Riksintresse naturvård, Natura 2000 samt naturreservat. Planområdet visas ungefärligt med röd markering. 

  

Natura 2000-område: Rautas 

Naturreservat: Rautas fjällurskog 

Natura 2000-område: Rautas 

Naturreservat: Aptasvare fjällurskog 

Natura 2000-område: Kaitum fjällurskog 

Naturreservat: Kaitum fjällurskog 

Natura 2000-område:  

Torne och Kalix älvsystem 

(Kalixälv med biflöden 

Rakkurijoki och Rakkurijärvi) 
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7 PLANFÖRSLAG 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för gruvindustriverksamhet. Planförslaget redovisas i 

Figur 23. För en större bild hänvisas till separat plankarta. 

Inom huvuddelen av planområdet möjliggörs ytor för gruvindustri [J1]. I den västra delen av 

planområdet möjliggörs yta för asfaltverk [J2]. I den nordöstra delen av planområdet möjliggörs yta för 

gruvindustri tillfälliga upplag [J3]. 

Genom planområdet möjliggörs för luftledning [l1].  

Inom de norra delarna av planområdet, inom område [J1], medges en tipphöjd upp till en nivå på 640 

m över nollplanet [h1] respektive 610 m över nollplanet [h2]. I de södra delarna av planområdet ar 

medges en tipphöjd upp till en nivå på 565 m nollplanet [h3]. För område [J3] medges en högsta 

upplagshöjd på 565 m över nollplanet [h4]. Inom en mindre del av planområdet, i sydost, medges ej 

tippning eller anläggande av upplagsytor. 

Detaljplanen medger även en byggrätt [e1] om 200 m2 av tekniska anläggningar inom delar av plan-

området, varav varje enskild byggnad får uppgå till maximalt 25 m2. Totalhöjden för byggnader 

begränsas till 5 m och byggnadens högsta höjd får ej överstiga angiven tipphöjd där sådan finns 

angiven. 

Inom de delar av området som är markerade med så kallad prickmark får byggnader inte uppföras.  

Inom hela planområdet möjliggörs för uppförande av skyddsstängsel [n1].  

Planförslaget innebär både marklovs- och bygglovsbefrielse inom stora delar av planområdet [a1-a3]. 

Inom planområdets nordöstra delar upphävs strandskyddet [a4]. 

Planförslaget möjliggör för gruvverksamheten att bl.a. uppföra sidobergsupplag, vägar, anläggning för 

biorening, pumpstationer och andra tekniska anläggningar samt att anordna diken för hantering av 

dagvatten/lakvatten m.m. Vidare möjliggörs för drift av asfaltverk inom den västra delen av 

planområdet.  

Figur 23. Planförslag. För detaljerad karta se separat plankarta.  
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Huvudsyftet med detaljplanen är säkerställa att tillräckligt utrymme finns höjdmässigt för att 

verksamhetsutövaren ska kunna deponera det sidoberg som uppkommer vid malmbrytningen.  

LKAB har för avsikt att deponera sidoberg inom det område som benämns som den Södra deponin. 

Planområdet utgör en mindre del av den Södra deponin. I Figur 24 illustreras ungefär hur 

deponeringen av sidoberg inom den Södra deponin och planområdet kan komma att se ut vid ett 

ianspråktagande av detaljplanen enligt planförslaget. Deponiområdet är illustrerat som upplagsyta 

(grått) i figuren och planområdet är ungefärligt markerat i bilden. I Figur 25 visas motsvarande 

visualisering sett från sydost. 

Vid bedömningar av konsekvenser har antagits att planområdet tas i anspråk upp till de höjder som 

medges i planförslaget, se separat plankarta.  

Planförslaget möjliggör verksamhet inom planområdet i form av transporter av och hantering och 

deponering av sidoberg. Transporterna och hanteringen av sidoberget medför utsläpp till luft, 

bullerpåverkan och damning. Från sidobergsdeponin kommer lakvatten att uppstå som antingen 

avrinner diffust eller som leds via diken till recipient. För att rena lakvattnet från kväve planerar LKAB 

att anlägga bioreaktorer. Pumpstationer kan komma att anläggas inom planområdet för att möjliggöra 

vidarepumpning av vattnet från bioreaktorerna. Vid anläggandet av sidobergsdeponin tas mark som 

idag utgörs av naturmark i anspråk. 

Söder om kraftledningen och söder om den Södra infartsvägen samt i nordost medges enligt 

planförslaget en tipphöjd upp till nivån 565 m över nollplanet. I planområdets mittersta och västra delar 

samt i nordost ligger befintlig marknivå idag på nivån ungefär 520 m över nollplanet vilket höjdmässigt 

innebär en begränsad möjlighet till deponering. Marken här kan komma att nyttjas för tillfälliga upplag 

av material och massor och även för permanent deponering av material. Dock blir både den visuella 

påverkan och annan påverkan av detta begränsad i förhållande till påverkan totalt jämfört med den 

deponering som förväntas ske inom hela den Södra deponin. Någon närmare beskrivning eller 

visualiseringar av sådana möjliga mindre upplag har därför inte gjorts. 

Den nordöstra delen av planområdet planläggs för tillfälliga upplag vilket är viktigt ur ett 

resurshållningsperspektiv då dessa ytor ger LKAB möjlighet att tillfälligt lägga upp exempelvis 

avbaningsmassor och morän som tas bort inför anläggandet av sidobergsdeponin. När deponin är klar 

kan materialet återanvändas för den efterbehandling som ska göras och behovet av nya täkter 

minskar. 
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Figur 24. Visualisering av deponering inom den Södra deponin och inom planområdet vid ett ianspråktagande av planen enligt 

planförslag. Planområdet visas ungefärligt med röd linje. 

Figur 25. Visualisering av deponering inom den Södra deponin och inom planområdet vid ett ianspråktagande av planen enligt 

planförslag. Vy från sydost. Planområdet visas ungefärligt med röd linje. 
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8 ALTERNATIVREDOVISNING 

8.1 NOLLALTERNATIV  

Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser planområdets och miljöns sannolika utveckling 

om föreslagen detaljplan inte genomförs. Ett nollalternativ innebär således att miljöförhållandena och 

miljön i området för planen genomgår en annan utveckling än vad som är fallet om aktuell plan 

genomförs.  

Nollalternativet har i det här fallet bedömts vara en utveckling i linje med gällande detaljplan, vilket 

innebär att aktuellt planområde kan tas i anspråk för deponering av sidoberg med en högsta tipphöjd 

på 565 m över nollplanet.  

Nollalternativet kommer precis som planförslaget att möjliggöra verksamhet inom planområdet i form 

av transporter av och hantering och deponering av sidoberg. Den dagliga verksamheten förväntas 

bedrivas ungefär på samma sätt i nollalternativet som i planförslaget, med ungefärlig liknande 

omfattning. De dagliga och årliga utsläppen till luft, bullerpåverkan och damning bedöms i huvudsak bli 

desamma för nollalternativet som för planförslaget. Vad gäller påverkan av lakvatten har denna 

förutsatts vara densamma för nollalternativ som för planförslag. Detta då de tillkommande mängder 

som tillåts deponeras inom planområdet vid planförslaget jämfört med nollalternativet, i ett 

nollalternativ antas deponeras i anslutning till andra delar av den Södra deponin, men utanför 

planområdet. I praktiken skulle nollalternativet kunna innebära att ett helt nytt deponiområde behöver 

tas i anspråk men vi har här för bedömningen av konsekvenserna utgått ifrån detta antagande. 

Nollalternativet innebär en något lägre tipphöjd jämfört med planförslaget vilket kan innebära ett par 

års kortare tid då deponering sker.  

Vad gäller fortsatt verksamhet vid asfaltverk och nyttjandet av den Södra infartsvägen så skiljer sig 

nollalternativet inte från planförslaget på något sätt.  

8.2 ALTERNATIV LOKALISERING  

Generellt är möjligheterna till alternativa lokaliseringar högst begränsade i fråga om gruvverksamhet, 

eftersom verksamheten bedrivs där brytvärda mineraler påträffats. I synnerhet gäller detta pågående 

verksamheter med befintlig infrastruktur, som i Kiruna där den nuvarande liksom den ansökta 

gruvverksamheten är förlagd i och invid malmkropparna i Kirunavaara. Någon alternativ lokalisering 

eller utformning av gruvverksamheten finns därmed inte. 

Gruvverksamheten genererar fortlöpande sidobergsavfall, varför alternativ avseende utökade eller nya 

deponier återkommande ses över. Den grundläggande ambitionen är att deponera i områden som 

sedan tidigare redan påverkats av gruvverksamheten i området.  

Befintliga sidobergsdeponier kommer inom ett fåtal år att vara fyllda till gällande begränsningar. Den 

fortsatta verksamheten kommer att generera ytterligare sidoberg och nya områden för deponering 

kommer därför att bli aktuella. De alternativa områden som undersökts av LKAB gällande alternativa 

lokaliseringar av ny sidobergsdeponi framgår av Figur 26. I Tabell 5 redovisas en sammanställning 

över de olika områdenas bedömda lämplighet. 
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Figur 26. Undersökta alternativa lokaliseringar för fortsatt deponering av sidoberg. Källa: LKAB 

 

LKAB eftersträvar generellt att i första hand deponera sidoberget i befintliga håligheter i marken efter 

tidigare brytning. I det befintliga dagbrottet (i tabellen benämnt Dagbrottsalternativet) skulle det 

teoretiskt finnas utrymme för hela den prognosticerade mängden sidoberg. Pågående gruvverksamhet 

under och i direkt anslutning till huvuddelen av dagbrottet, innebär dock att det av produktionstekniska 

och säkerhetsmässiga skäl inte är möjligt eller lämpligt att deponera i dagbrottet. Allt eftersom den 

aktiva gruvverksamheten förflyttas längre norrut (som en följd av malmkroppens geometri) skulle det 

dock i framtiden kunna bli möjligt att deponera sidoberg i dagbrottets sydligaste del. LKAB kommer 

dock att vara i behov av ett nytt område för deponering av sidoberg redan inom några år och 

dagbrottet utgör därför inte ett möjligt alternativ i dagsläget.  

Söder om dagbrottet, på Kiirunavaaras sydsluttning, med ett avstånd på ca 3,5 km från närmaste 

bostadsområde, finns ett markområde som är både detaljplanelagt för gruvindustriändamål och redan 

ianspråktaget av gruvverksamhet (Södra alternativet). Området bedöms ha kapacitet att rymma det 

sidoberg som uppstår till följd av den fortsatta brytningen av malmkroppen (den malm som är åtkomlig 

i och med nuvarande huvudnivå - KUJ 1365). Området benämns Södra deponin och har bedömts 

utgöra den bästa lokaliseringen för en ny sidobergsdeponi. I nuläget begränsas dock möjligheter till 

deponering av gällande detaljplans begränsning av tipphöjden. 

Ytterligare ett deponiområde nordväst om dagbrottet har utretts (Nordvästra alternativet). Området har 

dock bedömts som mindre lämpligt då det i huvudsak ligger utanför gruvindustriområdet och inte är 

påverkat av gruvverksamhet sedan tidigare. Området ligger dessutom delvis inom riksintresse för 

rennäring, berör en våtmark av klass två samt omfattar vissa kulturlämningar. Området har därför 

bedömts som mindre lämpligt för en etablering av en ny sidobergsdeponi.  
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Tabell 3. Lokaliseringsalternativ, bedömning av alternativa deponiområden. (MKB LKAB 2020) 

 

 

8.3 ALTERNATIV UTFORMNING 

Enligt 2 kap. 3 § MB ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga att en verksamhet medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.  

LKAB arbetar med ett utvecklingsprojekt för att se över framtida utformning av sidobergsupplag för att 

mer efterlikna naturliga förhållanden. En alternativ utformning av sidobergsdeponierna är inte något 

som regleras eller hindras genom planförslaget. 

  

 
Nordvästra 

alternativet 

Södra 

alternativet 

Dagbrotts- 

alternativet 

Kapacitet Tillräcklig kapacitet bedöms finnas i 

området för mängd som enligt 

prognos uppkommer inom ramen 

för ansökt verksamhet. 

Tillräcklig kapacitet bedöms finnas 

i området för mängd som enligt 

prognos uppkommer inom ramen 

för ansökt verksamhet. 

Tillräcklig kapacitet bedöms 

finnas i området för mängd som 

enligt prognos uppkommer inom 

ramen för ansökt verksamhet. 

Tillgänglighet  Tillgängligt, inga avgörande 

tekniska hinder. 

Tillgängligt, inga avgörande 

tekniska hinder. 

Tillsvidare ej tillgängligt pga. aktiv 

gruvverksamhet under området. 

Markanvändning Huvudsakligen utanför nuvarande 

industriområde, mark som överlag 

inte är ianspråktagen för 

gruvverksamhet. 

Inom nuvarande industriområde, 

mark som överlag är 

ianspråktagen för gruvverksamhet. 

Inom nuvarande industriområde, 

mark som är ianspråktagen för 

gruvverksamhet. 

Landskapsbild Synlig från söder till nordost. 

Omges av våtmarksområdet 

Kirunavuoma och befintliga 

deponier. 

Synlig från nordost till väster. 

Omges av berget Kiirunavaara 

och befintliga deponier. 

Synlig från norr till öster. Omges 

av berget Kiirunavaara och 

befintliga deponier. 

Rennäring Delvis inom riksintresse för 

rennäring. 

I närheten av, men utanför 

riksintresse för rennäring 

I närheten av, men utanför 

riksintresse för rennäring 

Kulturmiljö Området ligger utanför riksintresse. 

Inom området finns ett antal 

kulturhistoriska lämningar som 

försvinner. 

Delvis inom riksintresse men 

bedöms i praktiken inte påverkas. 

I övrigt inga kända kulturhistoriska 

lämningar inom området. 

Delvis inom riksintresse som kan 

påverkas. I övrigt inga kända 

kulturhistoriska lämningar inom 

området. 

Naturmiljö I närheten av men utanför 

riksintresse och naturreservat. 

Delvis våtmark klass 2 enligt VMI. 

Förekommer objekt med mycket 

höga naturvärden (klass 1) i 

området enligt inventering. 

Inga riksintressen, naturreservat 

eller andra former av skydd inom 

eller i anslutning till området. 

Förekommer objekt med höga 

naturvärden (klass 2) i området 

enligt inventering. 

Inga riksintressen, naturreservat 

eller andra former av skydd inom 

eller i anslutning till området. Ej 

möjligt att inventera, men 

sannolikt inga högre naturvärden 

i området. 
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9 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

9.1 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att 

genomföra EG-direktiv. 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 

som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 

kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En 

miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.  

Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

→ olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

→ olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

→ olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

→ omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Av ovanstående har miljökvalitetsnormer för utomhusluften och vattenförekomster bedöms relevanta 

att beakta i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning, se efterföljande avsnitt. 

9.1.1 Miljökvalitetsnormer för luft 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns fastställda miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 

kväveoxid, svaveldioxider, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly i luft. Normerna anger den halt av respektive ämne som maximalt får 

förekomma i utomhusluften. 

MKN för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM 10) är aktuella för föreliggande planförslag. 

9.1.2 Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten  

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten utvecklats. För 

ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk status och kemisk status. För 

grundvatten finns kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Normer finns även för konstgjorda och kraftigt 

modifierade vattenförekomster (t.ex. vattenkraftdammar). Som huvudregel ska alla vattenförekomster 

uppnå normen om god status till 2015 och statusen får inte försämras, dock kan undantag göras. 

Planområdet ligger inte inom något vattenskyddsområde. I Tabell 4 visas klassificering och 

miljökvalitetsnormer för planområdets närområde. Inom planområdet finns inga sådana klassade 

vatten. I Figur 27 visas dessa förekomster på karta. 
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Tabell 4. Klassificering och miljökvalitetsnorm för vattenförekomster i planområdets närområde. Källa: Vatteninformationssystem 
Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se 

 Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus 

Namn MKN Status MKN Status 

Mettä Rakkurijärvi 

SE752874-168397 

God 

ekologisk 

status 2027 

Måttlig God kemisk 

ytvattenstatus med 

senare målår 2027 

God/ 

Uppnår 

ej god 

Rakkurijoki (norra, 

uppströms Rakkurijärvi) 

SE752771-168598 

God 

ekologisk 

status 2027 

Måttlig God kemisk 

ytvattenstatus 

God/ 

Uppnår 

ej god 

Rakkurijärvi  

SE752558-168274 

God 

ekologisk 

status 2027 

Otillfred-

ställande 

God kemisk 

ytvattenstatus 

God/ 

Uppnår 

ej god  

Rakkurijoki (södra, 

nedströms Rakkurijärvi) 

SE752479-168186 

God 

ekologisk 

status 2027 

Måttlig God kemisk 

ytvattenstatus 

God/ 

Uppnår 

ej god 

Kalixälven 

SE751576-170276 

God 

ekologisk 

status 2027 

Måttlig God kemisk 

ytvattenstatus 

God/ 

Uppnår 

ej god 

Luossajoki 

SE753312-168796 

God 

ekologisk 

status 2027 

Otillfred-

ställande 

God kemisk 

ytvattenstatus 

God/ 

Uppnår 

ej god 

Sand och 

grusförekomst 

SE752660-168486 

God 

kvantitativ 

status 

God God kemisk 

grundvattenstatus 

God 

Sand och 

grusförekomst 

SE752418-168104 

God 

kvantitativ 

status 

God God kemisk 

grundvattenstatus 

God 

 

 

 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 27. Vattenförekomster med klassificering och miljökvalitetsnormer i planområdets närområde. Nu aktuellt planområde är 

ungefärligt markerat med röd markering. Källa: Vatteninformationssystem Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se 

10 KONSEKVENSBEDÖMNING 

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den påverkan, de effekter 

och de konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av planerad 

verksamhet. Utifrån bedömningsgrunder görs en konsekvensbedömning enligt nedan angiven skala. 

Positiv 

konsekvens 

Obetydlig 

konsekvens  

Liten negativ 

konsekvens  

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens  

 

  

     

Mettä Rakkurijärvi 

SE752874-168397 

Luossajoki  

SE753312-168796 

Kalixälven, SE751576-170276 

Rakkurijoki 

SE752771-168598 

Rakkurijoki 

SE752479-168186 

Rakkurijärvi 

SE752558-168274 

Sand och grusförekomst 

SE752660-168486 

Sand och grusförekomst 

SE752418-168104 

Sandmagasin 

Klarningsmagasin 

Bräddvattendike 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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10.1 RENNÄRING  

10.1.1 Förutsättningar nuläge 

LKAB:s verksamhet i Kiruna bedrivs i ett markområde som omfattas av renskötselrätt året runt enligt 

rennäringslagen. Verksamhet i planområdets närhet bedrivs av Laevas sameby. I samråd med Gabna 

sameby görs ingen närmare beskrivning av deras verksamhet. Detta då planförslaget inte bedömts 

påverka Gabna sameby annat än vid möjliga kumulativa effekter totalt sett.  

I arbetet med framtagande av underlag för en totalprövning av LKAB:s verksamhet har en 

konsekvensanalys avseende påverkan på rennäringen till följd av LKAB:s nuvarande och planerade 

verksamhet vid Kirunagruvan genomförts. Analysen har gjorts av Gabna och Laevas samebyar och 

bifogas till planhandlingarna.  

Nedan ges en kortfattad beskrivning av Laevas sameby och dess verksamhet, för mer information 

hänvisas till den framtagna konsekvensanalysen. Huvuddelen av informationen nedan är hämtad från 

konsekvensanalysen. Information har också lämnats av samebyn vid det samrådsmöte som 

genomförts med samebyn inom ramen för detaljplanearbetet. Avsnitten gällande rennäring kan 

komma att kompletteras efter samrådsskedet och efter synpunkter från samebyn.  

Laevas sameby är en fjällsameby i Norrbottens län med en total areal av 4 630 km2 och 

renbetesmarker som omfattar 3 658 km2. Betesmarkerna sträcker sig från sommarbetesområden 

väster om Kebnekaisemassivet och riksgränsen (på norsk sida om gränsen), till Tärendö i öster. 

Ungefär 30 % av renbetesmarkerna är definierat som kärnområden av riksintresse, kärnområden är av 

renen identifierade trivselland. Detta innebär dock inte att resterande marker har ett lägre värde ur 

renskötselsynpunkt för samebyn. I norr gränsar byn mot Gabna sameby och den norra gränsen för 

samebyn går från högfjällen utmed Rautasälven till Rautas. Gränsen fortsätter sedan i rak linje till 

Luossajärvi nära Kiruna, därefter utmed Aptassjöarna och följer sen E10 mot Svappavaara. I söder 

gränsar byn mot Girjas sameby och här följer gränsen Kalixälven ned till odlingsgränsen.  

Inom samebyn finns 17 aktiva renskötselföretag, som omfattar ca 100 personer, och samebyn har 

totalt ungefär 7 000 renar att jämföra med det högsta tillåtna antalet renar vintertid som är 8000. De 

viktigaste anläggningar inom samebyn innefattar skiljningsanläggningen i Buollánorda, Aitejokk 

slakthage, samt gärden för kalvmärkning vid sommarvistet i Alesjaure. Ett stort antal mindre 

anläggningar för olika ändamål (t.ex. olika typer av hagar, renvaktarstugor etc.) finns strategiskt 

placerade över hela byns renskötselmarker.   

Samebyn har också många mil stängsel och de viktigaste är ett spärrstängsel väst om Kiruna, samt 

viltstängsel längs med järnvägen från Kiruna till Svappavaara vilket Trafikverket är huvudman för.  

För att kunna förstå och beskriva påverkan på samebyns verksamhet av planförslaget är det viktigt att 

förstå inte bara hur verksamheten bedrivs i området närmast planområdet utan hur samebyn nyttjar 

sina marker och bedriver sin verksamhet över hela året. Detta då konsekvenser inom ett visst område 

kan få följdeffekter över ett större geografiskt område eller över ett helt renskötselår. Under avsnitt 6.2 

i den till planhandlingarna bifogade konsekvensanalysen beskrivs samebyns årstidsland, dvs. hur 

samebyn nyttjar sina marker och vilken verksamhet de bedriver över året. En beskrivning av 

samebyns årstidsland är egentligen en beskrivning över de åtta samiska årstiderna och hur renen och 

människorna nyttjar landskapet på olika sätt under varje årstid. Den ger en introduktion till betydelsen 

av de olika landskaps- och betestyperna, men även till de kulturella och sociala dimensionerna av 

renskötselns arbete. Nedan ges i tabellform en mycket kortfattad och översiktlig summering av vilken 

verksamhet som bedrivs och var renarna befinner sig under de olika årstiderna. Av tabellen nedan 

framgår exempelvis inte den kulturella och sociala betydelsen som de olika aktiviteterna och 

verksamheterna under de olika årstiderna har för samebyn och dess medlemmar. Här belyses heller 

inte de svårigheter och utmaningar som renskötarna har i sitt arbete under de olika årstiderna. 

Tabellen ges som ovan beskrivs endast en orientering av var och hur verksamheten bedrivs över året. 

Detta i syfte att bättre förstå hur och när samebyn nyttjar området närmast planområdet. Det är därför 
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viktigt att tydliggöra att tabellen nedan endast är en summering och för att kunna förstå helheten över 

samebyns verksamhet och nyttjande av årstidslanden behöver även avsnitt 6.2 i konsekvensanalysen 

läsas. Efter tabellen ges en kompletterande beskrivning av hur och när samebyn nyttjar området 

närmast planområdet. 

Tabell 5. Översiktlig summering av vilken verksamhet som bedrivs och var geografiskt renarna befinner sig under de olika 
årstiderna under ett renskötselår. För att kunna förstå helheten över samebyns verksamhet och nyttjande av årstidslanden 
behöver även avsnitt 6.2 i den till planhandlingarna bilagda konsekvensanalysen läsas.  

Årstid Plats, verksamhet 

Vår (april-maj),  

renskötselåret inleds 

Kalvarna föds, normalt sker detta under maj månad.  

Huvudkalvningslandet är beläget i den västra delen av Kirunafjällen på bägge sidor 

av Leavasjohka, som också namnger samebyn, och som rinner centralt genom 

Čearruvárit, som är kala lågfjäll med platåer. När snön tinar runt kallkällor och på 

fjället börjar renen söka efter starrväxter och lavar. 

Renskötarna bevakar hjorden gemensamt dygnet runt. Detta främst för att 

förebygga rovdjursangrepp.  

Under denna tid underhålls renvaktarstugorna och privata anläggningar. Ved, 

bränsle och sommarproviant transporteras bland annat till Alisjávri. 

Försommar (juni) Tiden innan myggen infunnit sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och 

bäckdrag där grönskan kommer tidigare än på fjället, främst i Rautas- och 

Kalixälvdalar och Vistasvággi.  

Sommar/Högsommar 

(juni-juli) 

Kalvmärkningen som är en mycket resurskrävande insats och som samlar hela 

samebyn brukar normalt påbörjas under månadsskiftet juni/juli. Renskötarna samlar 

och driver renhjorden till trakterna runt sommarvistet Alisjávri inför märkningen som 

sker i flera omgångar.  

För att få svalka och slippa undan mygg söker sig renen till snöfläckar och grytor i 

de många höga toppar som finns inom sommarlandet. Renarna är under denna tid 

är utspridda över hela sommarlandet även om samebyn försöker samla renhjorden i 

dalgångar med bra grönbete. Renarna bevakas hela tiden för att renarna inte ska 

ströva till andra samebyars marker.  

Sista veckan i juli flyttas renhjorden österut till höstlanden. Där genomförs även 

kalvmärkningar för de renar som inte tagit sig upp till sommarlanden.  

Sensommar (augusti) Vid denna tid återfinns renen i den låglänta björkskogen och vid myrmarker där den 

betar gräs, örter och framför allt svamp. Det är nu renen ska bygga upp 

energidepåerna för att klara vintern bra.  

Sista veckan i augusti brukar samebyn med hjälp av helikopter samla hanrenarna 

som blivit kvar på norska sidan, till rengärde för slakt.  

Detta är en period när det är lugnare i renskötselarbetet. Rengärden, stängsel, 

stugor och maskiner underhålls. Slåtter och höbärgning görs för att ha foder till 

renarna under vintern. Fiske och bärplockning för husbehov och till försäljning sker 

också nu.  

Höstland (september-

oktober) 

Renen är nu utspridd över stora betesområden och stora insatser krävs för att 

samla renarna till sarvslakt som sker i Áidejohka i mitten på september, innan 

brunsten. Där utförs husbehovsslakt samt även viss försäljning. Samebyn brukar 

även samla in till slakt och kalvmärkning i Luovnjesduottar.  

Älgjakt, fiske och bärplockning är exempel på viktiga binäringar som är 

sammankopplade med renskötselrätten och som utförs under den här tiden. 

Samebyns medlemmar jagar älg över hela samebyns marker. 
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Förvinter/ Förjulsvinter 

(november-december) 

Snön och isarna har kommit och grönbetet har försämrats. De renar som varit kvar 

nere på vinterbetesmarkerna över sommaren samlas ihop. Kalvar märks, en del 

renar slaktas eller transporteras bort.   

Renhjorden brukar vara spridd över hela höstlanden, från Vierru/Vistas till 

spärrstängslet väster om Kiruna. Samlingen och skiljningen tar normalt ungefär en 

vecka. Dagarna är väldigt korta och dagsljus finns bara under några få timmar per 

dygn.  

Renarna samlas för skiljning till mindre vintergrupper vilket sker i skiljningsgärdet vid 

Buollanorda. Här fås en överblick av kalvöverlevnad, renhjordens kondition och 

struktur. Renarna räknas. Nu sker också den huvudsakliga försäljningen av slaktade 

renar. Det är också nu man beslutar om och hur en flytt till vinterlanden ska ske.  

Efter skiljningsperioden, som sker någon gång från november till januari, påbörjas 

flytten till vinterbeteslanden. Flytten tar ungefär en vecka och sker längs naturliga 

flyttleder. Arbetet är mödosamt och tär både på ren och renskötare. Naturbete och 

tillgången till färsk snö är av största vikt för att renen ska tillgodose sitt näringsbehov 

för att klara av flytten. Första dygnet när skiljningen är avklarad är det därför väldigt 

viktigt att passera spärrstängslet strax väster om Kiruna för att komma på obetade 

marker. Tillgång till rastbeten är en grundförutsättning för att kunna genomföra en 

väl fungerande flytt. För att tillgodose renens energibehov under flyttningen måste 

renarna stödutfodras när renarna övernattar i hage. Detta för att renen ska orka 

flytta hela vägen. Ett fåtal grupper transporterar renarna med lastbil.  

Vinter (januari-mars) Samebyn delar upp sig i sex till sju vintergrupper som nyttjar betesområden från 

Kiruna i väster till lappmarksgränsen i öster.  

Avgörande för ett bra vinterbetesområde är tillgängligheten till sammanhängande 

lavmarker av tillräcklig storlek som också ger renarna tillräcklig betesro. Tallhedar 

och hänglavsskogar är mycket värdefulla betesmarker för rennäringen vintertid. 

Men olika typer av betesområden, som exempelvis myrar, är dock viktiga vid olika 

tidpunkter under vintern. Vinterbetet är generellt rennäringens flaskhals och det är 

även kraftigt begränsat i Laevas sameby. Det reducerade vinterbetet innebär att alla 

områden, även små områden, blir av stor vikt för samebyn.   

Renskötaren är dagligen ute hos renarna för att se till att ingen sammanblandning 

sker. Man kontrollerar även renarnas kondition, välbefinnande och betesförhållandet 

eftersom väderleks- och snöförhållandena kan förändras över en natt, samt att inga 

rovdjur kommit in bland renarna. 

Vårvinter (mars-april) Renen söker sig mot solsidor i sydsluttningar, där barmarken kommer tidigt. Vid 

tjockt snötäcke och hård skare är tillgång till hänglavsbete livsavgörande. Man 

strävar efter att vara kvar på vinterbetet så länge som möjligt. Stödutfodring med hö, 

ensilage och foder i naturen sker i viss utsträckning för att hålla kvar och försöka 

hålla ihop renarna så länge som möjligt nere i skogen. Beroende på betestillgången 

varierar tidpunkten för flytt mellan grupperna. Eftersom vinterbetesmarkerna är 

begränsade anländer de första grupperna till vårlanden redan under februari.  

Flytten från vinterlanden till vårlanden sker efter de naturliga flyttlederna och 

renarna släpps på gemensamt bete väster om spärrstängslet. Även under vårflytten 

är tillgången till rastbeten av stor betydelse, eftersom renen är i sämre kondition och 

mer känslig för stress. Ingen grupp transporterar med lastbil annat än i nödfall och 

det är också förbjudet i lag att transportera dräktiga vajor i slutet av dräktighetstiden.  

Om betesförhållandena varit sådana att renarna spridit sig över större områden eller 

att renarnas kondition bedöms vara dålig kan istället större delar av renhjorden 

släppas på fri strövning västerut. Bevakning görs så att inte renarna går över till 

grannsamebyarna.  
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I Figur 28 visas strategiska platser för rennäringen. I Figur 29 visas ekodukt, rastbeteshagar m.m. 

Området söder om planområdet utgör en svår passage. Här finns många barriärer för rennäringen i 

form av järnvägen, infartsvägen och kraftledningen. Söder om planområdet går även flyttleden och här 

finns även rastbetesområden.  

Figur 28. Strategiska platser för rennäringen. Planområdet visas ungefärligt med röd markering. 
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Figur 29. Bild där renstängsel, skoterled, ekodukt m.m. finns utmarkerat. Även järnväg, infartsvägen och kraftledningen är 

utmarkerad i bild. Planområdet visas ungefärligt med röd linje.  

 

  

SÖDRA 

INFARTS-

VÄGEN 

KRAFT-

LEDNING ASFALT-

ANLÄGGNING 

EKODUKT 

RASTBETES-

HAGAR 

METTÄ 

RAKKURIJÄRVI 

GODSBANGÅRD 

VÄG 870 

JÄRN-

VÄG 



48 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

Beskrivning av samebyns nyttjande av området närmast planområdet 

Flytt till vinterland 

Under november-december (ibland även under januari) sker flytt av renarna från området väster om 

Kiruna, förbi Kiruna och österut till vinterbeteslandet. 

För vinterbetesgrupperna inom Laevas sameby sker flytten längs de flyttleder som finns söder om 

Kirunavaara, både längs de leder som finns närmast planområdet söder om järnvägen, se Figur 28 

och längs leder som finns närmare Kalixälven.  

Flytten längs lederna närmast söder om Kirunavaara försvåras av de många intrång och den påverkan 

som finns inom området vilket påverkar samebyns möjlighet att flytta renarna förbi området på ett bra 

sätt. Tillgång till rastbeten är en grundförutsättning för att kunna genomföra en väl fungerande flytt. Ett 

bra rastbete utgörs av god betestillgång, rätt topografi samtidigt som rastbetet behöver vara ostört. Då 

går det lätt att samla ihop renarna så att renskötarna snabbt kan flytta vidare med renhjorden under de 

få ljusa timmar som dygnet har den här tiden på året. Eftersom de naturliga rastbetena har minskat i 

takt med ökade exploateringar är behovet stort av rastbeteshagar längs flyttleden. Rastbeteshagarna 

söder om Kirunavaara, väster och öster om ekodukten över järnvägen söder om planområdet, är nöd-

vändiga för att klara av flytten förbi gruvområdet. Utan renbeteshagarna blir flytten svår att genomföra 

till följd av de störningar som finns i området. Tillgången till bete är begränsat i rastbeteshagarna och 

för att tillgodose renens energibehov under flytten måste renarna stödutfodras när renarna övernattar i 

hage. Detta för att renen ska orka flytta hela vägen. 

Flytten genom området närmast söder om Kirunavaara och över ekodukten försvåras av de störningar 

som finns i området vilket medför merarbeten för renskötarna som behöver lägga mer tid på att 

förflytta renarna genom området. Redan när renarna närmas sig gruvområdet från väster möts de av 

ljus med rörelse och ljud och mänsklig aktivitet vilket får renarna att stanna upp och det är svårare att 

få renarna att ta sig vidare. Sedan järnvägen till Kiruna fick en ny sträckning som går söder om 

planområdet (2012) behöver renarna flyttas över den ekodukt, se Figur 29 och Figur 30, som byggts 

över järnvägen öster om godsbangården.  

 

Figur 30. Ekodukt över järnvägen söder om planområdet. Vy mot väster. © Petra Berggrund 
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Figur 31. Godsbangården söder om planområdet. Bilden är tagen mot nordväst från den södra sidan av ekodukten. © Petra 

Berggrund 

 

På grund av de störningar som finns så behöver renarna oftast tas in i rastbeteshagar eftersom 

renarnas normala fria rastbetesområden inte kan användas då renarna riskeras att spridas p.g.a. de 

störningar som finns i området. Rastbeteshagar finns söder om järnvägen, väster om ekodukten, och 

här samlar renskötarna sina renar innan flytten över ekodukten till nästa rasthage som finns på den 

norra sidan om järnvägen.  

De flyttande grupperna måste därför koordineras så att en grupp i taget tas in i rastbeteshagen i 

väster, innan renarna flyttas över ekodukten. När den gruppens renar är överflyttade kan nästa grupp 

tas in i hagen väster om ekodukten. Då störningarna är stora och renarna störningskänsliga och inte 

alltid självmant vill gå genom området och över ekodukten innebär detta ett merarbete för renskötarna. 

Det tar längre tid att flytta renarna förbi det här området jämfört med hur det såg ut innan järnvägen 

och godsbangården byggdes då renarna kunde flyttas mer samlat och utan dessa störningar.  

Det viktigt att allting flyter på vid flytten genom området och att varje grupp kan flytta sina renar som 

planerat. Detta för att inte riskera dominoeffekter som påverkar efterföljande grupper som vid 

försening tvingas vänta utanför rasthagen väster om ekodukten. Om en grupp inte blir klar med flytten 

över ekodukten som planerat, kan nästa grupp inte samla sina renar i rasthagarna väster om 

ekodukten. Risk finns då att renarna sprids till följd av de störningar som finns i området. Detta innebär 

ett merarbete för renskötarna som behöver lägga mer tid på att vakta och hålla ihop renhjorden för att 

inte riskera sammanblandning med andra grupper.  
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Det extra merarbetet vid flytten genom området i kombination med att dagsljuset är begränsat under 

den här perioden sätter extra press på renskötarna att genomföra flytten snabbt för att inte påverkar 

de andra grupperna negativt. Allt detta sammantaget innebär förutom en fysisk påfrestning för 

renskötarna även en psykisk påfrestning i form av stress och oro. 

Efter passagen genom området fortsätter flytten österut över Nikkaluoktavägen och fortsatt österut 

söder om Kiruna flygplats och norr om järnvägen till Svappavaara. Även här finns trånga passager 

som försvårar flytten österut. 

 

 

Figur 32. Ekodukt över järnvägen. Bilden visar en vy mot norr och den som renarna möter då de ska gå upp och över 

ekodukten. © Petra Berggrund 
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Figur 33. Vy mot norr tagen från ekodukten. Norr om den öppna marken ligger planområdet. © Petra Berggrund 

 

 

Figur 34. Rasthagar öster om ekodukten, norr om järnvägen. Hagarna ligger i anslutning till Nikkaluoktavägen. Vy mot nordväst. 

Bild tagen från parkeringsyta vid Nikkaluoktavägen. © Petra Berggrund 
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I Tabell 6 sammanfattas de huvudsakliga intrång och störningar som finns i planområdets närhet: 

Tabell 6. Huvudsakliga intrång och störningar på rennäringen i planområdets närhet.  

Störning Påverkan, effekt 

Järnvägen till 

Kiruna 

Järnvägen utgör både en barriär som måste passeras under flytten, störningar i form av ljus 

och ljud och risk i form av renpåkörning. Trots att renstängsel finns längs hela järnvägen, 

från spärrstängslet en bit väster om planområdet och hela vägen mot Nikkavägen, tar sig 

renar in på järnvägsområdet och riskerar påkörning. 

Godsbangård Verksamheten vid godsbangården genererar störningar, både av lossning och lastning men 

även av exempelvis snöröjning. Både rörelser i området och mänsklig aktivitet orsakar 

störningar för renen. Detta försvårar särskilt passagen över ekodukten över järnvägen då 

renarna skyggar och inte självmant vill gå över ekodukten till följd av de störningar som 

finns här. Vidare störs renarnas betesro i området söder om järnvägen där viktiga rastbeten 

finns. 

Ekodukt över 

järnvägen 

I samband med att järnvägen byggdes 2012 anlades en ekodukt över järnvägen (öster om 

godsbangården) vilken renarna behöver passera både vid flytten till vinterbeteslandet och 

vid flytt tillbaka till vårlandet. Innan järnvägen och godsbangården byggdes kunde renarna 

följa den naturliga flyttleden utan att behöva passera järnvägen och utan de störningar som 

järnvägen och verksamheten vid godsbangården genererar. Till följd av de störningar som 

finns i området i form av ljus och ljud och från trafik och lastning/lossning skyggar renen 

och vill självmant inte gå över ekodukten. Detta har medfört svårigheter och merarbeten för 

renskötarna, se tidigare beskrivning i avsnitt ovan. 

Gruvverk-

samheten 

Verksamheten vid gruvindustriområdet innebär störningar för renen i form av ljus, ljud och 

damning. Damningen från sidobergsdeponier och dammagasin innebär en påverkan på 

renbetet i området. Ljus och ljud stör renarna från att få betesro. Även om industriområdet 

till stor del är avgränsat i söder med renstängsel mot järnvägen, spärrstängslet i väster och 

stängsel i öster längs infartsvägen söker sig renar ändå in till gruvområdet, som är dess 

traditionella betesområden men nu ianspråktagna av industriverksamhet. Renar som går 

på fri strövning österifrån kan söka sig mot Kirunavaaras östra sluttningarna (bl.a. inom 

planområdet) för att beta. Renar som tar sig in till gruvområdet riskerar bl.a. påkörning eller 

att skadas till följd av de nivåskillnader som finns inom deponiområdena. 

Södra 

infartsvägen 

Anläggandet av den Södra infartsvägen till gruvindustriområdet har inneburit att 

huvuddelen av de tunga godstransporter som sker med lastbil går här (genom 

planområdet). Störningar i form av ljus och ljud har ökat. Renar som trots befintliga 

stängsel tar sig in på området riskerar påkörning. 

Väg 870, 

Nikkaluokta-

vägen 

Renar som tar sig upp på Nikkaluoktavägen riskerar påkörning. 

Kiruna flygplats Öster om Nikkaluoktavägen ligger Kiruna flygplats där samebyn behöver passera en trång 

passage mellan flygplatsen i norr och järnvägen till Svappavaara i söder. Störningar i form 

av ljus och ljud från verksamheten vid flygplatsen. 

Friluftsliv I området öster om planområdet men också i ost-västlig riktning söder om järnvägen går 

skoterleder som nyttjas frekvent av skoteråkare och skidåkare. De uppkörda skoterlederna 

innebär i sig en stor risk för spridning då renen gärna tar den enklare 

upptrampade/uppkörda vägen och då inte följer den naturliga flyttleden. Renarna sprids 

och riskerar sammanblandning med andra samebyars renar. Detta innebär ett stort 

merarbete för renskötaren som måste lägga mer tid på att bevaka och samla ihop renarna. 

Stora störningsmoment är även skotertrafik, som stör renarna och riskerar spridning och 

hundspann som både stör renarna och riskerar spridning men där också lukten av hund gör 

att renarna stannar upp och inte vill fortsätta. 
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Flytt till vårland 

Flytten till vårlanden sker även den efter de naturliga flyttlederna som finns söder om planområdet och 

störningar här är desamma som under flytten till vinterlandet. 

I det fall renarna släpps på fri strövning västerut mot vårlandet eller för de strörenar som inte kommer 

med vid en flytten innebär verksamheten söder om planområdet stora svårigheter då renarna inte 

hittar rätt. De kommer österifrån och tar sig över Nikkaluoktavägen men möts sedan av renstängslet 

som går i nord-sydlig riktning norr om ekodukten men tar sig inte själva vidare över ekodukten till följd 

av de störningar som finns här. De hamnar i en loop och kommer inte vidare utan hjälp.  

10.1.2 Nollalternativ - Påverkan, effekt och konsekvens  

Planområdet ligger inom LKAB:s befintliga gruvindustriområde och är i huvudsak instängslat för att 

förhindra att renar tar sin in i området. Nollalternativet innebär att planområdet tas i anspråk för 

deponering med en tipphöjd på upp till nivån 565 m över nollplanet för huvuddelen delar av 

planområdet. I det sydöstra delen av planområdet finns ett mindre område där tippning ej medges. 

Nollalternativet innebär att vissa volymer sidoberg (skillnaden i volym mellan planförslag och 

nollaltrenativ) kommer att behöva deponeras på andra platser inom Kiruna gruvindustriområde.  

Jämfört med nuläget innebär nollalternativet att mark som idag inte är ianspråktagen kommer att tas i 

anspråk för deponering, detta gäller framför allt fjällbjörkskog i den östra delen av planområdet. 

Marken som tas i anspråk ligger redan idag inom område som ej nyttjas av rennäringen, bl.a. till följd 

av de barriärer som finns i området (järnväg, väg, kraftledning) samt störningar i området.  

Nollalternativet innebär ett ökat antal transporter till planområdet jämfört med idag vilket innebär 

störningar i form av mänsklig aktivitet samt ljud och ljus från själva transporterna men också ljud från 

lossning av sidoberg och de arbeten som görs för att lägga ut sidoberget inom området. Ett 

uppförande av sidobergsupplag innebär också att damning kommer att uppkomma i större 

utsträckning jämfört med nuläget. Deponeringen kommer att påbörjas i nordost för att avslutas mot 

söder. Transporterna av sidoberg kommer i huvudsak att ske norr om infartsvägen och kraftledningen. 

Efterbehandling av färdigställda delar kommer att ske löpande för att minska bl.a. damning. 

Verksamhet vid den Södra deponin kommer också att innebära störningar i form av ljus från fordon 

men även från annan fast belysning inom industriområdet. Detta kan försvåra passeringen förbi 

området, vilket kan innebära ett merarbete för renskötarna med både fysiska och psykiska 

konsekvenser som följd. 

Transporter längs infartsvägen kommer att fortgå som i nuläget. Detsamma gäller verksamheten vid 

asfaltverket. 

De södra delarna av planområdet utgör idag riksintresse för rennäring. Dessa delar av riksintresse för 

rennäring ligger dock inom område som redan idag är obrukbart för rennäringen. De barriärer som 

finns med järnväg, väg och kraftledning gör att området idag inte nyttjas av rennäringen. Huvuddelen 

av planområdet omgärdas också av renstängsel för att förhindra att renar kommer in i området. Det 

fysiska intrånget på den del av riksintresseområdet som ligger inom planområdet bedöms därför 

innebära en liten negativ konsekvens gällande rennäringen jämfört med nuläget.  

Utifrån samråd med samebyn så är det dock inte av förlusten av mark inom planområdet i sig som 

innebär påverkan på rennäringen, utan de störningar som sammantaget finns i området och som ökar 

till följd av nollalternativet och som påverkar nyttjandet av markerna söder om planområdet. 

Gruvverksamheten inklusive den planerade deponiverksamheten inom planområdet kommer under 

driftskedet även fortsättningsvis att medföra en påverkan på rennäringen.  

Buller och damning från gruvverksamheten medför störningar för rennäringen. Damm på mark och 

snön uppges av samebyarna ge en negativ påverkan på renens förmåga att lukta sig fram till bete 

samt påverka renens möjlighet att från ren snö tillgodose sitt vätskebehov under bete och flyttning. 
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Bullret men även rörelser och mänsklig aktivitet från industriområdet gör som tidigare beskrivits att det 

blir svårare att flytta renarna förbi Kiruna och även samlat över ekodukten över järnvägen, men även 

renarnas fria strövning påverkas, vilket medför ökad spridning av renarna. Den sidobergsdeponering 

som sker idag inom andra delar av gruvindustriområdet kommer i ett framtida perspektiv delvis att 

flyttas till planområdet.  

Sammantagen bedömning är att gruvverksamheten i driftskedet medför måttliga effekter och 

konsekvenser för rennäringen och dess intresse jämfört med nuläget enligt kriterierna i kap. 6 för 

rennäringen.  

När verksamheten avslutats och efterbehandlats så kommer markerna succesivt att omvandlas och 

återgå till renbetesmark. Utformningen av sidobergsdeponin kan dock påverka i vilken utsträckning 

området kan nyttjas efter genomförd efterbehandling. Störningar från buller och damning försvinner 

helt vid avslutad och efterbehandlad verksamhet. För en avslutad och efterbehandlad verksamhet 

bedöms effekterna och konsekvenserna för rennäringen därmed som små. Detta under förutsättning 

att marken faktiskt ”accepteras” av renarna, vilket inte klargjorts vetenskapligt i nuläget.  

Kumulativ påverkan av gruvverksamhetens totala påverkan men också annan påverkan 

I den tidigare framtagna konsekvensanalysen för rennäringen framgår att det ofrånkomligen är så att 

gruvverksamheten haft och har en omfattande negativ påverkan för rennäringen både genom det 

direkta ianspråktagandet av mark och genom dess följdeffekter. Gruvverksamheten medför också att 

rennäringen påverkas av de förändringar av Kiruna tätort som följer av denna. Samhällsomvandlingen 

ingår i bedömningen av de kumulativa effekterna. Analysen belyser även i andra avseenden 

omfattande kumulativa konsekvenser från andra verksamheter i området och turism och över tid, vilket 

fört med sig att svårigheterna att bedriva renskötsel i området blivit allt större. De direkta 

konsekvenserna av gruvverksamheten såsom den bedrivs i dag beskrivs i den bilagda analysen och 

sammanfattas i punktform nedan. 

• Svårigheter att flytta med renarna höst/vinter samt vårvinter/vår. 

• Flyttlederna går alldeles intill gruvområdet vilket gör att Kiruna är ett trångt och känsligt område för 

de samebyar (Laevas och Gabna) som nyttjar markerna runt Kiruna stad. Det finns inga 

alternativa flyttleder förbi gruvan och Kiruna stad, vilket medför att ytterligare störningar eller nya 

lokaliseringar kan omöjliggöra flyttning förbi gruvan. 

• Renpåkörningar på järnväg. 

• Hindrar fri strövning. 

• På grund av gruvverksamheten är det idag inte möjligt att låta renarna ströva fritt för att ta sig 

mellan vinterbetet och vårlanden. 

• Förlust av betesmark och rastbete. Det finns inga rastbeten kvar att hålla renarna för övernattning, 

vilket är en förutsättning för att kunna flytta renarna längre sträckor. 

• Damning. Damningen på markerna och ovanpå snön upplevs påverka renens förmåga att lukta 

sig fram till bete under snön negativt, samt att renen är beroende av ren snö för att tillgodose sitt 

vätskebehov under flyttning och betning. 

• Buller. Bullret från industriområdet gör att renarna blir mycket svårare att flytta förbi Kiruna, såväl 

samlat över ekodukten, över malmbanan strax söder om Kiirunavaara, men även renarnas fria 

strövning påverkas vilket medför ökad spridning av renarna  

• Stängsling. Försvårar renarnas fria strövning och i de fall stängsel är trasiga kan renarna ta sig in 

på industriområden och vägar där de riskerar att skadas. 

• Ljus och ljud från nya kraftledningar samt omformarstationer, även om det inte kan uppfattas av 

människor, har visat sig fungera som störningsmoment för renar. Detta gör att renar antingen 

undviker eller förflyttar sig snabbare än önskvärt genom områden med kraftledningar, vilket i sin 

tur påverkar möjligheten att nyttja betesmarker på ett fullständigt sätt. 
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• Sämre djurhälsa på grund av bland annat stress från beskrivna påverkansparametrar. 

• Ökad kostnad för utfodring. 

• Risk för spridning av renar till grannsamebyarna. 

Rennäringen inom området bedöms ha ett stort skyddsvärde. 

I konsekvensanalysen för rennäringen (avsnitt 7.4) belyses även kumulativa konsekvenser från andra 

verksamheter i området och över tid. Sammantaget har de medfört allt större svårigheter att bedriva 

renskötsel i området. Samhällsaktiviteter med bebyggelse, infrastruktur etc, som i stor utsträckning 

uppstått som en följd av gruvan, är en del i detta. 

Gruvverksamhetens tillskott till de kumulativa konsekvenserna kommer i huvudsak att vara desamma 

för nollalternativet och planförslaget som för nuläget. Samtidigt innebär det samlade kumulativa trycket 

på rennäringens förutsättningar i området att betydelsen av gruvverksamhetens konsekvenser blivit 

allt större med tiden. 

Inom ramen för LKAB:s arbete med tillståndsansökan för totalprövningen har en lokaliseringsutredning 

gällande placeringen av nytt sidobergsupplag genomförts. Samebyn har i de samråd som genomförts 

och i det arbete som då gjordes framför att den nu aktuella placeringen inom är den minst sämsta och 

den som samebyn förordat framför de alternativ som utretts. Detta då placeringen av upplaget ligger 

inom ett område som samebyn nyttjar idag. 

10.1.3 Planförslaget – Påverkan, effekt och konsekvens 

Planförslaget bedöms i huvudsak innebära samma påverkan, effekter och konsekvenser som 

nollalternativet. Planförslaget innebär dock att transporter med sidoberg och hantering av detta kan 

komma att ske under en något längre tid jämfört med nollalternativet. Detta då planförslaget innebär 

att tipphöjden ökar till nivån 640 m respektive 610 m över nollplanet, jämfört med nivån 565 m över 

nollplanet för nollalternativet. Planförslaget bedöms därför jämfört med nollalternativet innebära en 

liten negativ konsekvens.  

Planförslaget möjliggör uppförande av renstängsel inom planområdet.  

Planförslaget möjliggör uppförande av tekniska anläggningar inom planområdet. Inom planområdet 

kommer bioreaktorer och pumpstationer att uppföras. Detta bedöms dock inte påverka rennäringen på 

ett negativt sätt. 

10.1.4 Åtgärder 

Behov av ytterligare stängsel kan ses över tillsammans med samebyn inom ramen för den samverkan 

som genomförs mellan LKAB och samebyn. Uppförande av renstängsel är dock inte något som 

regleras eller hindras genom planförslaget. 

Inom en mindre del av planområdet, längst mot sydost, får byggnader inte uppföras.  

LKAB arbetar med ett utvecklingsprojekt för att se över framtida utformning av sidobergsupplag för att 

mer efterlikna naturliga förhållanden. Det skulle gynna rennäringen i ett framtida nyttjande av området 

efter efterbehandling. En alternativ utformning av sidobergsdeponierna är inte något som regleras eller 

hindras genom planförslaget. 

Belysning inom planområdet bör enligt samebyn riktas inåt planområdet, ej söderut, för att minska 

störning på rennäringen. 

LKAB arbetar kontinuerligt med dammbekämpning genom olika åtgärder som bevattning, sopning och 

saltning. När deponiytor är färdigställda sker efterbehandling. Ytorna täcks genom exempelvis sådd 

och i vissa fall kan träd och buskar planteras. Åtgärder enligt ovan är inget som regleras eller 

förhindras genom planförslaget. 
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Genom den samverkan som LKAB löpande genomför med berörd sameby kan möjliga åtgärder 

gällande ljus, ljud och damning m.m. diskuteras. 

10.1.5 Samlad bedömning 

Planområdet omfattas av riksintresse för rennäringen. Planområdet ligger inom befintligt 

industriområde och avgränsas mot befintliga flyttleder genom framför allt järnvägen. Mark som idag 

utgörs av fjällbjörkskog tas i anspråk men marken ligger inom område som idag är obrukbart för 

rennäringen genom de barriärer som finns. 

Nollalternativet liksom planförslaget innebär ett ökat nyttjande av planområdet med störningar i form 

av ljus, ljud, rörelser, mänsklig aktivitet och damning jämfört med nuläget. Verksamhet som idag 

bedrivs inom andra delar av gruvindustriområdet flyttas till planområdet. Sammantaget innebär detta 

att flytten till vinter- respektive vårland kan komma att försvåras med merarbete och både fysisk och 

psykisk påverkan för renskötarna som följd. 

Sammantagen bedömning är att gruvverksamheten i driftskedet för nollalternativ och planförslag 

medför måttliga negativa konsekvenser för rennäringen och dess intresse jämfört med nuläget. I 

detta inkluderas den kumulativa påverkan från annan verksamhet och barriärer i närområdet. 

Planförslaget i sig bedöms jämfört med nollalternativet innebära en liten negativ konsekvens.  

När verksamheten avslutats och efterbehandlats så kommer markerna succesivt att omvandlas och 

återgå till renbetesmark. Utformningen av sidobergsdeponin kan dock påverka i vilken utsträckning 

området kan nyttjas efter genomförd efterbehandling. Störningar från buller och damning försvinner 

helt vid avslutad och efterbehandlad verksamhet. För en avslutad och efterbehandlad verksamhet 

bedöms konsekvenserna för rennäringen därmed som liten negativ konsekvens. Detta under 

förutsättning att marken faktiskt ”accepteras” av renarna, vilket inte klargjorts vetenskapligt i nuläget.  

Den kumulativa påverkan på rennäringen från gruvverksamheten och övriga störningar bedöms totalt 

sett öka med tiden. Även om planförslaget i sig bedöms innebära en liten negativ konsekvens 

avseende riksintresse rennäring jämfört med nollalternativet så bedöms den kumulativa påverkan på 

riksintresset vara större.  
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10.2 NATURMILJÖ 

10.2.1 Förutsättningar 

Planområdet ligger i huvudsak inom område som ingår i befintligt gruvindustriområde. Delar av 

planområdet är idag ianspråktaget genom den Södra infartsvägen, kraftledning, asfaltverk och övriga 

vägar inom området, bl.a. den gamla Nikkaluoktavägen i nordost. Stora delar av planområdet, framför 

allt i nordost utgörs av mark som ej är ianspråktagen utan utgörs av fjällbjörkskog. Planområdet 

omges av naturmark mot i huvudsak söder och öster.  

Planområdet ligger inte inom något skyddat område med avseende på naturmiljö, däremot före-

kommer objekt med naturvärden i och i anslutning till planområdet enligt de naturvärdesinventeringar 

(NVI) som genomförts i området under 2017 och 2020. I Figur 35 visas inventeringsområdet från 2020 

samt identifierade naturvårdsobjekt från 2017. Planområdets närhet till tidigare kända naturvärden 

anges i Figur 22 under avsnitt 6.6, se även Figur 36. För delar av planområdet har naturinventering 

inte utförts.  

Figur 35. Översiktskarta över inventeringsområdet från naturvärdesinventering från år 2020 samt naturvärdesobjekt från tidigare 
inventering från år 2017. Planområdet visas ungefärligt med röd streckad linje (Zinko & Svahn 2020). 

 

Runt LKAB:s verksamhetsområde är våtmarker ett vanligt inslag, se Figur 36. Både öster och söder 

om planområdet finns våtmarker som bedömts inhysa vissa naturvärden (klass 33) enligt 

Naturvårdsverkets och länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI). Våtmarken söder om planområdet 

utgör en del av myren öster om tjärnen Mettä-Rakkurijärvi. Den västra delen av planområdet tangerar 

ett våtmarksområde som bedömts inhysa låga naturvärden (klass 4) enligt VMI. Inom området för 

inventeringen 2020, finns endast två mindre våtmarksytor, som båda utgörs av fattigkärr 

 
3 Klass 3: Består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker med vissa 
bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur- och kulturvärden begränsas. 
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Figur 36 Översiktskarta över tidigare kända naturvärden, som även visar resultat från Naturvårdsverket och länsstyrelsens 
våtmarksinventering. Bilden är beskuren och planområdet är ungefärligt inlagt med röd streckad linje (Zinko & Svahn 2020). 

 

Enligt den naturvärdesinventering som gjordes år 2017, se Figur 37, finns inom planområdet och i 

angränsning till detta naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Objekten inom 

planområdet utgörs av naturvärdesobjekt 14, 15 och 17, se Figur 37.  

Naturvärdesobjekt 14 utgörs av ett större område av hedbjörkskog som splittrats upp i många små 

delområden av vägar, kraftledningsgator, diken, anläggningar och avverkningar. De flesta 

delområdena norr om järnvägen är sydsluttande och marken är frisk. Det finns mindre inslag av 

ängsbjörkskog, men de flesta av dessa ytor är för små för att registreras som egna objekt. I 

hedbjörkskogen står buketter av fjällbjörk med stammar i varierande ålder och grovlek, samt glest 

spridda låga enar. Det förekommer måttligt med död ved av både stående och liggande stammar. 

Vedsvampar förekommer allmänt i objektet. Knottrig blåslavNT noterades spridd på ett flertal äldre 

fjällbjörkar i tre delobjekt. I fältskiktet växer nordkråkbär, lingon, blåbär, revlummer, gullris, vårfryle, 

lappspira, kruståtel och skogskovall. I lite rikare partier förekommer även ekbräken och hönsbär. I 

enstaka fuktstråk växer brudborste, fjällskråp, kabbleka, kråkklöver, brunrör, skogsfräken och 

midsommarblomster. Groplav noterades på sten i objektet. Gråsiska observerades vid flera tillfällen 

under besöket. Objektet fortsätter åt flera håll utanför inventeringsområdet. 

Naturvärdesobjekt 15 – Utgörs av ett mindre stråk av ängsbjörkskog i större områden av 

hedbjörkskog. Ängsbjörkskogen har uppkommit i lite fuktigare partier och har oftast stort inslag av 

videbuskar. Björkarna i ängsbjörkskogen är i regel mer rakstammiga än i hedbjörkskogen och inte lika 

benägna till bukettbildning. I fältskiktet växer brudborste, skogsfräken, hönsbär, ekbräken, 

midsommarblomster, åkerbär, stenbär, revlummer och mossviol. Knottrig blåslavNT noterades på björk 

i ett av delobjekten. Död ved förekommer i måttligt antal. 
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Naturvärdesobjekt 17 är bestående av små ytor av fjällbjörkskog av hedtyp. Fjällbjörkarna är 

bukettformiga och med åldersspridning. I fältskiktet växer lingon, nordkråkbär, blåbär, odon, kruståtel, 

vårfryle och skvattram. Det förekommer glest med lågväxta enar i objektet. Det finns lite till måttligt 

med död ved. Viss påverkan förekommer genom avverkning i kanterna. 

Figur 37 Naturvärdesobjekt enligt inventering år 2017. Bilden är beskuren och planområdet är ungefärligt inlagd med röd 

streckad linje (Svensson et alt 2017). 

Under år 2020 gjordes en kompletterande naturvärdesinventering inom planområdets nordöstra del, 

se Figur 38. Hela inventeringsområdet bedöms ha naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

undantaget endast en mindre yta i öster och som utgörs av en avverkad yta med fältvegetation, 

risartad med lågörtinslag och som inte ingår i något naturvärdesobjekt.  

Inventeringsområdet består i huvudsak av fjällbjörkskog (lågfjäll med hedbjörkskog) med små inslag 

av kärr, där fjällbjörkskog av ristyp (naturvärdesobjekt 1 i Figur 38) dominerar. Inom 

inventeringsområdet (utanför planområdet) finns mindre inslag av fjällbjörkskog av lågörtstyp 

(naturvärdeobjekt 2 i Figur 38). Inom planområdet finns fjällbjörkskog av högörtstyp (naturvärdeobjekt 

5 i Figur 38). Ett avgränsat område med fjällbjörkskog där en aspklon med döda och döende träd 
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dominerar kunde också identifieras inom planområdet (naturvärdesobjekt 6 i Figur 38). Utanför 

planområdet identifierades fattigkärr (naturvärdesobjekt 4 och 5 i Figur 38). 

Figur 38 Översiktskarta av inventeringsområde 2020. Bilden är något beskuren och delar av planområdet är ungefärligt inlagt 

med röd streckad linje (Zinko & Svahn 2020).  

Figur 39 Illustrerar fjällbjörkskog av ristyp. (Zinko & Svahn 2020).   

 

  



61 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

Vid inventeringen 2020 noterades tre fågelarter som ska prioriteras i artskyddssammanhang: 

grönbenaB, rödvingetrastNT och björktrastNT. Alla arterna häckade inom området. Grönbena häckade i 

naturvärdesobjekt 3. Rödvingetrast och flera par björktrastar häckade i naturvärdesobjekt 1. Inga 

fåglar har rapporterats från inventeringsområdet tidigare. Fler prioriterade fågelarter kan tänkas häcka 

inom inventeringsområdet. 

Inget grod- eller kräldjur hittades vid inventeringen 2020 men det är inte orimligt att åtminstone vanlig 

groda och skogsödla förekommer inom inventeringsområdet. 

De enda fridlysta växterna som hittades vid inventeringen 2020 är revlummer och orkidén grönkulla. 

Revlummer förekommer på ett stort antal platser inom inventeringsområdet och är så vanlig där att 

alla förekomster inte noterades. Grönkulla hittades på tre ställen, men finns säkert spridd på flera 

platser i området. Ytterligare arter som skulle kunna finnas i enstaka exemplar är korallrot, fläcknycklar 

och spindelblomster. Dessa tre arter är också orkidéer och alla fyra ovan nämnda orkidéer är fridlysta 

enligt Artskyddsförordningen §8 och listade i bilaga 1, medan lummerväxterna omfattas av fridlys-

ningsbestämmelser i §9. 

I övrigt har enligt artportalen SLU ett antal fynd (år 2020-2022) av olika icke skyddade arter 

rapporterats inom och i anslutning till planområdets nordöstra del. Utöver ovan nämda arterna har 

även fynd av bläsand och stjärtand, som är sårbara enligt rödlistekategorin, gjorts i vid 

kraftledningsgatan som angränsar planområdets nordöstligaste del.  

10.2.2 Nollalternativ - Påverkan, effekt och konsekvens 

Påverkan på naturmiljön sker i huvudsak genom ett direkt ianspråktagande av mark inom planområdet 

till följd av den planerade deponeringen av sidoberg inom planområdet.  

Viss påverkan på den omgivande naturmiljö sker även till följd av utsläpp till luft (bl.a. svavel- och 

kvävedioxidutsläpp) från transporter både längs befintliga vägar inom planområdet men också från de 

transporter som sker vid deponering av sidoberg. Påverkan sker även i form av buller från transporter 

längs befintliga vägar och från och lossning och hantering av sidoberg inom planområdet. Hanteringen 

och deponeringen av sidoberg orsakar också damning som kan påverkan närliggande naturmiljö.  

Genomförda naturvärdesinventeringar har visat på att det finns påtagliga naturvärden samt förekomst 

av fridlysta arter i och i närheten av planområdet, men att de naturvärden och arter som återfinns inom 

planområdet är av den typen att de är vanliga och också återfinns i de närmaste omgivningarna. Den 

negativa påverkan på naturmiljön i området i stort bedöms därmed kunna begränsas.  

Vid tidigare naturmiljöinventeringar har förekomst av rödlistad art noterats i området. Enligt tidigare 

genomförd inventering så torde en förlust av de arter/ individer som förekommer inom området 

sannolikt ha låg betydelse för arternas långsiktiga fortlevnad i regionen, då samtliga ingående 

naturtyper förekommer allmänt i regionen.  

Planområdet är redan idag bullerstört av befintlig gruvverksamhet men också från de transporter som 

går längs infartsvägen och längs järnvägen samt från verksamhet vid godsbangården. Planområdet 

kan därför ej ses som ett ostört område, vilket även kan anses gälla planområdets närmaste 

omgivande naturmiljö avseende påverkan av bl.a. utsläpp till luft, buller och damning.  

10.2.3 Planförslag - Påverkan, effekt och konsekvens 

Planförslaget innebär i huvudsak att samma mark som för nollalternativet tas i anspråk och att samma 

verksamhet som medges i nollalternativet även medges för planförslaget. Planförslaget innebär att 

strandskyddet upphävs i områdets nordöstra delar. 

Påverkan, effekt och konsekvenser bedöms för planförslaget vara i huvudsak desamma som för 

nollalternativet. 
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10.2.4 Åtgärder 

Dispensansökan för de fridlysta arterna som identifierats inom delar av planområdet behöver 

upprättas innan mark kan tas i anspråk.  

Kontroll av damning och buller genomförs löpande inom ramen för LKAB:s egenkontrollprogram.  

I ett efterbehandlingsskede iordningsställs påverkade och ianspråktagna ytor som en del i 

gruvverksamheten så att området på lång sikt kan återgå till naturmark och nyttjande av rennäring, för 

rekreation och friluftsliv m.m. Planförslaget innebär inte några begränsningar vad gäller genomförande 

av efterbehandling inom planområdet, annat än att höjden på deponiområdet är begränsad vilket inte 

bedöms påverka genomförandet av efterbehandlingen. 

Inga särskilda åtgärder föreslås i detaljplanen. 

10.2.5 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms både nollalternativet och planförslaget medföra en måttlig negativ 

konsekvens med avseende på naturmiljö, med tanke på att naturvärden helt eller delvis försvinner 

samt att fridlysta arter kommer att påverkas. Vid en jämförelse med nollalternativet bedöms den 

planerade planförändringen innebära en försumbar förändring avseende påverkan avseende 

naturmiljön i området. Detta med tanke på att den största skillnaden mellan planförslaget och 

nollalternativet är höjden på deponeringen. Markanspråken alternativen emellan är i princip den 

samma och därmed även konsekvenserna på naturmiljön. Området är dock redan idag stört av både 

trafik och befintlig gruvverksamhet och den naturmiljö som tas i anspråk kan inte ses som en helt 

ostörd miljö. De naturvärden som finns i området bedöms även vara vanligt förekommande för 

området. 
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10.3 KULTURMILJÖ, STADS- OCH LANDSKAPSBILD 

10.3.1 Förutsättningar 

Placering i förhållande till Kiruna stad 

Planområdet ligger på den södra och sydöstra sluttningen av berget Kirunavaara inom område som 

ligger inom Kiruna gruvindustriområde.  

Området ligger ca 4 km söder om Folkets hus i det gamla Kiruna centrumområdet och ca 4,5 km 

sydväst om det nya stadshusets placering i det nya centrumområdet.  

Avståndet från planområdet till Kiruna flygplats är ca 3,5 km och till Kalixfors flygfält ca 3,6 km. Till 

närmaste samlade bostadsbebyggelse vid Lombolo strand är avståndet ca 1,7 km och till Kiruna kyrka 

är avståndet ca 3,5 km. 

Söder om och delvis angränsande till planområdet går järnvägen till Kiruna.  

Angöringspunkter 

Planområdet nås österifrån från väg 870, Nikkaluoktavägen, via den Södra infartsvägen till 

gruvindustriområdet. Området nås också västerifrån via gruvindustriområdet. För inpassering vidare in 

till industriområdet väster om planområdet krävs behörighet och en låst grind behöver passeras.  

Nivåer och vegetation 

Norr om planområdet ligger den högsta punkten på berget Kirunavaara på nivån ca 730 m över 

nollplanet. Norr om planområdets mitt, öster om det gamla dagbrottet och öster om 

deformationsområdet, finns äldre deponier där sidoberg lagts upp i typiska pallformationer. Nivån på 

dessa upplag ligger på nivån ca 620 m över nollplanet.  

Marken inom planområdet sluttar dels österut, dels söderut. Lägsta punkt ligger i de södra delarna i 

området närmast järnvägen och godsbangården på ca 520 m över nollplanet. Högsta punkt ligger på 

nivån ca 580 m över nollplanet och finns i den nordöstra delen av planområdet. Söder om 

planområdet finns utbredda låglänta myrmarker och fjällbjörkskogar.  

Den södra infartsvägen går genom hela planområdet i ost-västlig riktning och är ett tydligt inslag som 

påverkar landskapet inom planområdet. Detsamma gäller den kraftledningsgata som går parallellt och 

norr om infartsvägen. I övrigt finns inom planområdet en infartsväg till godsbangården som ligger 

direkt söder om planområdet, hårdgjorda ytor vid samt inpassering/grind till de västra delarna av 

gruvindustriområdet och en asfaltanläggning.  

I nordost och i öster utgörs planområdet i huvudsak av lågbevuxen fjällbjörkskog i sluttning, se Figur 

12. Området norr om vägen utgörs till huvuddelen av ej ianspråktagen mark bortsett från 

kraftledningsgatan samt en truckväg i den västra delen av planområdet. Söder om infartsvägen, i 

planområdets östra del, finns också ett mindre befintligt skogsområde.  

Bilder från planområdet visas under avsnitt 5. 
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Placering i förhållande till närområdet – inblick 

Kirunavaara och dess sydliga och sydostliga sluttningar är väl synligt för den som färdas norrut mot 

Kiruna längs Nikkaluoktavägen, se Figur 40 och Figur 41. Berget utgör ett tydligt inslag i det annars 

låglänta landskapet och för den som färdas längs vägen finns flera utblickar mot området. 

Planområdets högre delar framträder tydligt i landskapet. På hålls framstår berget som ett mer 

naturligt inslag i landskapet, medan industriinslaget blir mer påtaglig vid inblick närmare området. 

Planområdet är tydligt synligt från de myr- och skogsområden som finns söder om planområdet. Den 

som passerar området med tåg har planområdet direkt norr om järnvägen.  

Vid färd längs Nikkaluoktavägen söderut är planområdets östra delar med befintlig fjällbjörkskog i 

sluttning mer framträdande, se Figur 42. Inblick till områdets västra delar finns inte här på samma sätt 

som vid färd norrut. 

Delar av planområdets östra del kan ses från vissa delar av de högre belägna delarna av Kiruna stad, 

men uppfattas inte särskilt tydligt då planområdet ligger i sydsluttningen/ sydostsluttningen av 

Kirunavaara. De högre delarna av sluttningarna i planområdets östra del skymtas även bl.a. från vissa 

delar av och eljusspår på Lomboloområdet. 

Figur 40. Vy mot Kirunavaara vid färd norrut längs Nikkaluoktavägen. Fotot är taget i höjd med Rakkurijärvi © Johannes 

Rajaniemi. 

 

Figur 41. Vy mot Kirunavaara vid färd norrut längs Nikkaluoktavägen. Bilden är tagen där vägen går över järnvägen mot Kiruna, 

vid Råtsi. © Johannes Rajaniemi 
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Figur 42. I bakgrunden syns den östra delen av planområdet. Bilden är tagen utanför planområdet från Nikkaluoktavägen, med 

vy mot norr/nordväst. Till höger i bild skymtar den Södra infartsvägen som sedan går till västerut (mot vänster i bild). Bakom 

infartsvägen syns planområdets östra del som ligger i sluttning öster om Kirunavaara. Denna del av planområdet är det som i 

huvudsak syns vid färd söderut längs Nikkaluoktavägen. © Petra Berggrund 

Placering i förhållande till närområdet – utblick 

Från planområdets västra delar, men även från de mittersta och högre belägna delarna inom 

planområdet, finns utblickar söderut, mot sydväst och sydost, mot vidsträcka skogsmarker och 

myrområden. I fjärran skymtar Kirunafjällen med höga berg. Härifrån finns även vy mot Kebnekaise. 

Utblick finns även mot Kiruna stad och flytplatsen från planområdets östra delar. 

Väster om planområdet finns sandmagasin varifrån utsläpp av vatten sker via Rakkurisystemet till 

Kalixälven. Direkt söder om planområdet och söder om järvägen finns rastbeteshagar för rennäringen. 

Söder om planområdets östra del finns också den ekodukt för rennäringen som går över järnvägen. 

Söder om godsbangården och längst i väster, angränsande till planområdet, går järnvägen till Kiruna 

stad.  

Riksintresse kulturmiljö 

Hela Kiruna stad och huvuddelen av gruvområdet omfattas av riksintresset kulturmiljö, enligt 3 kap. 6 

§ miljöbalken, se avsnitt 6.2. Planområdets norra delar omfattas av riksintresset. 

Fornlämningar  

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar, som är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 

Närmaste fornlämning, som utgörs av en härd med stenskoning (Jukkasjärvi 2427), ligger på mer än 

en kilometers avstånd från planområdets gräns. Inom planområdet ligger flera övriga kulturhistoriska 

lämningar, se   

 

Figur 43.  

En kulturhistorisk lämning, i form av en s.k. barktäkt (Jukkasjärvi 2495), finns i planområdets mitt, i 

anslutning till infartsvägen. Barktäkter nyttjades i den äldre samiska matkulturen genom att den vita 

innerbarken skalats av för att användas som föda eller till förvaringskärl.  

Ytterligare en kulturhistorisk lämning, i form av en härd (Jukkasjärvi 2494) ligger i planområdets 

nordöstra del. I det här området finns även fyra gruvhål som utgör övriga kulturhistoriska lämningar 

(Jukkasjärvi 2490, Jukkasjärvi 2492, Jukkasjärvi 2496 och Jukkasjärvi 2498). Längst i norr i 
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planområdets östra del finns även en kåta (Jukkasjärvi 2481). Söder om men utanför planområdet 

finns ytterligare en barktäkt (Jukkasjärvi 2493).  

 

Figur 43. Övriga kulturhistoriska lämningar inom planområdet och dess direkt närhet. Planområdet visas med röd linje. 

 

10.3.2 Nollalternativet - Påverkan, effekt och konsekvens 

Nollalternativet innebär en påtaglig förändring av landskapsbilden på platsen, med tanke på att 

området avses användas för deponering av sidoberg och nivåerna inom området kommer att 

förändras. Vidare kommer mark som idag utgörs av fjällbjörkskog i sluttning att tas i anspråk och 

ersättas av sidobergsupplag. Enligt gällande detaljplan medges tippning upp till 565 m över nollplanet.  

Bedömning av påverkan på nollalternativet kommer i stort att vara densamma som för planförslaget 

med den skillnaden att planförslaget medger en något högre tipphöjd i området, 610-640 m över 

nollplanet. Visualisering av påverkan på landskaps- och stadsbilden och bedömning av påverkan, 

effekt och konsekvenser har därför gjorts för planförslaget. Konsekvenser för nollalternativet antas 

vara desamma som för planförslaget även om påverkan blir något överskattad då planförslaget 

innebär deponering upp till en högre nivå. För vidare beskrivning av nollalternativet hänvisas därför till 

efterföljande avsnitt om planförslaget.  

10.3.3 Planförslaget - Påverkan, effekt och konsekvens 

Planförslaget innebär att deponering medges upp till 610-640 m över nollplanet för de delar av 

planområdet som ligger norr om kraftledningen. För områden söder om kraftledningen kan deponering 

komma att ske upp till 565 m över nollplanet.  

Under den tid då deponering inom området sker och ett antal år efter därefter kommer påverkan på 

landskapsbilden dels att bestå i förändrade marknivåer i området, dels genom att det som idag 

Barktäkt 

RAÄ-nr: Jukkasjärvi 2495 
Barktäkt 

RAÄ-nr: Jukkasjärvi 2493 

Härd 

RAÄ-nr: Jukkasjärvi 2494 

Gruvhål 

RAÄ-nr: Jukkasjärvi 

2490, 2492, 2496 och 2498 

Kåta 

RAÄ-nr: Jukkasjärvi 2481 
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uppfattas som ett naturligt inslag i form av fjällbjörkskog i sluttning kommer att ersättas av gråfärgade 

sidobergsupplag. Även om området, framför allt ifrån norr, kommer att smälta in i det befintliga 

industriområdet med tidigare dagbrott, deformationsområden och sidobergsupplag så kommer jämfört 

med dagens läge en påverkan att ske på landskapsbilden. Planförslaget innebär en tydlig visuell 

påverkan för den som färdas norrut längs Nikkaluoktavägen där deponin inom planområdet kommer 

bli tydligt framträdande och ersätta den lågsluttande fjällbjörkskog som idag uppfattas som ett mer 

naturligt inslag i planområdets östra delar. 

Planområdet är redan i dagsläget påverkat av den befintliga gruvverksamheten, då området delvis 

utgör gruvverksamhet. Inslagen av infrastrukturanläggningar som finns inom eller angränsar området 

påverkar även områdets intryck. 

Det är idag inte bestämt exakt hur deponeringen inom planområdet kommer att utföras och detta är 

inte heller något som regleras i detaljplanen. I detaljplanen regleras endast den maximala tipphöjden. 

LKAB utreder alternativa sätt att deponera sidoberg för att mer efterlikna naturliga förhållanden. En 

sådan deponering skulle innebära en mindre visuell påverkan jämfört med traditionell deponering i 

terrassform (pallar) då sidobergsdeponin i ett sådant alternativ mer skulle efterlikna en naturlig höjd i 

landskapet. Det skulle även innebära mindre påverkan efter genomförd efterbehandling. 

I Figur 44 visas vy söderifrån mot planområdets östra delar. Bilderna har vy från Nikkaluoktavägen 

strax söder om infartsvägen till planområdet. I Figur 45 visas en fotopunktskarta över var bilderna är 

tagna. 

 

Figur 44. Fotopunkt A. Vy mot norr mot planområdets östra delar. Bild är tagen från Nikkaluoktavägen, strax norr om den plats 
där vägen går över järnvägen till Kiruna. © Petra Berggrund 
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Figur 45. Fotopunktskarta för visualiseringar planförslag.  

 

  

Fotopunkt Badhus 

Fotopunkt A 

Fotopunkt Mysingen 

Fotopunkt Triangeln 
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I Figur 46 visas vy mot planområdet för nuläget och planförslag. Utblicken mot planområdet är från 

Nikkaluoktavägen strax norr om den plats där vägen går över järnvägen till Kiruna. Bilderna i figuren är 

illustrationer hämtade ur digital modell och visar markhöjder men däremot inte vegetation. Även om 

naturmarken i området består av lågvuxen fjällbjörkskog så kommer denna att visuellt minska intrycket 

av skillnaden mellan de olika alternativen.  

 

Figur 46. Fotopunkt A. Vy mot norr mot Kirunavaara. Bilderna är urklipp ur modell i Infraworks och visar markhöjder för 
nollalternativ och planförslag. Vegetation är inte inlagd. Den övre bilden visar nuvarande situation och den nedre bilden visar 
planförslaget med deponering upp till nivån 640 m över nollplanet. Utsiktspunkten är från Nikkaluoktavägen strax norr om den 
plats där vägen går över järnvägen till Kiruna.  
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I Figur 47, Figur 48 och Figur 49 visas vy mot planområdet från Kiruna stad med fotopunkter vid 

badhuset (strax nedanför korsningen Gruvvägen och Adolf Hedinsvägen), från Triangelområdet (i 

korsningen Thulegatan och Triangelvägen) samt från plats vid gruppboendet Mysingen på Tallplan vid 

Lombolo Strand.  

Även från Kiruna stad kommer planförslaget att vara synligt och påverka landskapsbilden, men 

deponiområdet blir ej lika framträdande härifrån då det växer ihop med befintligt dagbrott, 

deformationsområde och tidigare ej längre aktiva deponier som syns från staden. Deponin inom 

planförslaget kan mer komma att uppfattas som en förlängning av befintlig gruvverksamhet. 

Den pågående och planerade gruvverksamheten inom Kirunavaara industriområde påverkar och 

kommer även fortsättningsvis att påverka riksintresset för kulturmiljövården, men utgör också en viktig 

del av intresset. Kulturmiljön inom riksintresseområdet är under pågående förändring till följd av 

samhällsomvandlingen. Både karaktärsdrag och strukturen inom Kiruna kommer succesivt att 

förändras. Det har vid prövningen av bearbetningskoncessionen beslutats att riksintresset kulturmiljö 

ska få stå tillbaka för utvinningen av värdefulla ämnen och material, eftersom intressena är oförenliga.  

 

Figur 47. Fotopunkt Badhus. Vy mot planområdet. Bilden är tagen längs Gruvvägen strax söder om korsningen med Adolf 
Hedinsvägen. I bilden är framtida deponiområde för planförslaget ungefärligt inlagt med svart streckad linje, d.v.s. med 
deponering upp till 610-640 m över nollplanet. © Petra Berggrund 

  



71 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

 

Figur 48. Fotopunkt Triangeln. Vy mot planområdet. Bilden är tagen strax norr om korsningen Thulegatan-Triangelvägen. I 
bilden är framtida deponiområde för planförslaget ungefärligt inlagt med svart streckad linje, d.v.s. med deponering upp till 610-
640 m över nollplanet. © Petra Berggrund 

Figur 49. Fotopunkt Mysingen. Vy mot planområdet. Bilden är tagen vid gruppboendet Mysingen på Tallplan. I bilden är framtida 
deponiområde för planförslaget ungefärligt inlagt med röd streckad linje, d.v.s. med deponering upp till 610-640 m över 
nollplanet. © Petra Berggrund 
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10.3.4 Åtgärder 

Fortsatt hänsyn tas om möjligt till de övriga kulturhistoriska lämningarna som ligger inom planområdet.  

Efterbehandling av deponiområdet kommer att ske efter avslutad deponering. Detta innebär att 

åtgärder genomförs för att understödja markens återgång till naturmark.  

LKAB arbetar med ett utvecklingsprojekt för att se över framtida utformning av sidobergsupplag för att 

mer efterlikna naturliga förhållanden. En alternativ utformning av sidobergsdeponierna är inte något 

som regleras eller hindras genom planförslaget.  

Inga särskilda åtgärder föreslås i detaljplanen. 

10.3.5 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms planerad verksamhet innebära en måttlig negativ konsekvens med 

avseende på kulturmiljö och stadsbild/landskapsbild, framför allt för dess framträdande påverkan 

söderifrån. För utblick från staden bedöms påverkan bli mindre. Efter avslutad deponering och 

genomförd efterbehandling kommer marken inom planområdet återigen att mer uppfattas som en 

naturlig del i ett storslaget landskap och påverkan på landskapsbilden bedöms då bli mindre. 

Uttryck för riksintresset kulturmiljövård är bl.a. berget Kirunavaara med sin karakteristiska profil samt 

utblickar mot omgivande landskap. Ett ianspråktagande av planen bedöms inte påverka dessa 

intressen på ett betydande sätt. Deponeringen inom planområdet kommer inte att påverka/skymma 

den befintliga siluetten på Kirunavaara. Deponeringen inom planområdet kommer snarare att kunna 

ses som en förlängning av denna. Utsikten på det omgivna landskapet från staden påverkas inte. 

Planförslaget bedöms därför avseende på riksintresse för kulturmiljövården innebära en liten negativ 

konsekvens. 

 

10.4 AVFALL OCH FÖRORENAD MARK 

10.4.1 Förutsättningar  

Inom planområdet sker idag ingen deponering av avfall. Däremot finns i angränsning till, norr om 

planområdet upplag av utvinningsavfall.  

10.4.2 Nollalternativ - Påverkan, effekt och konsekvens  

Gällande detaljplan möjliggör hantering av det sidobergsavfall som uppkommer inom övriga delar av 

gruvindustriområdet men från planområdet alstras inte den här typen av avfall.  

Såväl nuvarande som planerade sidobergsdeponier bedöms vara geotekniskt och geokemiskt stabila 

och bedöms inte kunna ge upphov till någon allvarlig olycka vare sig under drift eller sedan 

deponeringen avslutats och sidobergsdeponierna efterbehandlats.   

Sidobergsavfallet klassas ej som farligt avfall enligt den rapport om karakterisering och klassificering 

av sidoberget som tagits fram (LKAB 2020, LKAB-rapport 20-749). Av rapporten framgår att sidoberg 

som uppkommer eller har uppkommit vid brytning i Kiruna i sin helhet bedöms som icke farligt avfall. 

Avfallet ska enligt avfallsförordningen klassificeras som:  

”01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga material”  

Sidoberg är inte inert på grund av förhöjda halter av metaller. Sidoberget som helhet är nettobuffrande 

med en sulfid-S på ca 0,3 vikt-% och en NPR >3. Äldre sovringssidoberg uppvisade något högre 

sulfidsvavelhalt (0,47 vikt-%) och en lägre NPR-kvot (2,9) men är mycket nära en klassificering som 

inert avseende buffrande egenskaper. Att surt lakvatten skulle kunna uppkomma från deponi med 

detta sidoberg bedöms som mycket osannolikt.  
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10.4.3 Planförslaget - Påverkan, effekt och konsekvens  

Planförslaget innebär att större volymer av sidoberg kan deponeras inom planområdet jämfört med 

nollalternativet, men det förväntas inte vara någon skillnad i innehåller mellan sidoberget vid 

planförslaget jämfört med nollalternativet. 

Totalt förväntas upp till i storleksordningen 50 Mton att deponeras inom planområdet vid 

ianspråktagande enligt nu aktuellt planförslag.  

Konsekvenser av planförslaget bedöms vara desamma som för nollalternativet.  

10.4.4 Åtgärder 

Inga åtgärder föreslås enligt planförslaget. 

10.4.5 Samlad bedömning 

Nollalternativ och planförslag bedöms medför en liten negativ konsekvens. Avfall som deponeras 

inom planområdet betraktas inte som farligt avfall. Konsekvens av den påverkan i form av lakvatten 

som sidoberget medför beskrivs under avsnitt 10.5. 
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10.5 YTVATTEN, PÅVERKAN AV LÄCKAGEVATTEN  

10.5.1 Förutsättningar 

I nuläget utgörs planområdet till stora delar av mark som inte är ianspråktagen. Inom planområdet 

finns hårdgjorda ytor i form av den södra infartsvägen, yta för asfaltanläggning samt andra mindre 

vägar inom området. Vatten från planområdet avrinner i nuläget i huvudsak via diffust läckage eller via 

diken och bäckar till recipient.  

I Figur 50 visas vattendelare, diken och flödesriktning för ytvatten i anslutning till planområdet. I Figur 

27 visas de vattenförekomster som finns i planområdets närhet.  

Torne och Kalix älvsystem med biflöden utgör Natura 2000. Natura 2000-området Torne älvsystem 

har tidigare inte bedömts beröras av planförslaget varför någon vidare beskrivning av detta inte görs. 

Mettä-Rakkurijärvi, Rakkurijärvi, Rakkurijoki, Kalixälven, Luossajoki och Torneälven omfattas av 

miljökvalitetsnormer. 

Den nordöstra delen av planområdet ligger inom Luossajoki avrinningsområde och vatten från den här 

delen av planområdet avrinner diffust eller via diken österut mot Luossajoki och vidare mot 

Torneälven. Den mittersta och västra delen av planområdet ligger inom Rakkuri avrinningsområde och 

huvuddelen av vattnet från den här delen av planområdet avrinner via diffust läckage eller via diken 

och bäckar mot myrområdet som omger sjön Mettä Rakkurijärvi som avrinner vidare mot Kalixälven.  

Det finns inget vattenskyddsområde i planområdets närområde. Rakkurisystemet belastas idag av 

utsläpp från klarningsmagasinet varifrån det huvudsakliga bräddvattenutsläppet från 

gruvverksamheten sker. 

Figur 50 Översiktsbild som anger ytvattenavrinningen via diken inom planområdet och närmaste omgivning. Planområdet är 
ungefärligt markerat med röd streckad linje. Källa: WSP 2020.  
 

  

Luossajoki 

avrinningsområde 

Rakkuri 

avrinningsområde 
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Utifrån undersökningar som LKAB utför inom ramen för sin egenkontroll har halter och klassificering 

av totalkväve, nitrat-, nitrit- och ammoniumkväve i Rakkurisystemet och Kalixälven sammanställts. 

Data från provtagningar visar att nitratkväve- och ammoniumkvävehalterna varierar i utsläppet från 

klarningsmagasinet och i recipienten, se Figur 51 till Figur 54 för utsläpp under perioden 2014–2016. 

Halterna i klarningsmagasinet har en tydlig årsvariation där halterna ökar under hösten och når sin 

högsta nivå i slutet av april eller början av maj. De lägsta halterna uppmäts i regel under sommaren. 

Halterna i Rakkurisystemet liksom i Kalixälven uppvisar ungefär samma mönster med de högsta 

halterna under våren, då belastningen från klarningsmagasinet är som störst (Sweco 2020).   

Generellt kan sägas att Rakkurisystemets vattenkvalitet är tydligt påverkad av gruvverksamheten, men 

till följd av utspädning, biologiska processer och fastläggning sjunker påverkansgraden längre 

nedströms. I Kalixälven ligger halterna för flera ämnen som släpps ut eller läcker från anläggningarna 

nära bakgrundsnivåer för området, framför allt metaller. Vissa ämnen, t.ex. nitratkväve och sulfat, 

uppvisar en tydlig förhöjning i bräddvattnet från klarningsmagasinet och en viss förhöjning av dessa 

syns även nere i Kalixälven vid Kalixfors. Biologiska undersökningar visar att Rakkurisystemet är 

påverkat av näringsbelastning vilket bl.a. ses i växtplanktonsammansättningen.  

 

Figur 51 Nitratkväve i bräddvattendike från klarningsmagasinet mot Mettä-Rakkurijärvi (KVA141-bräddvatten), referenspunkt 
uppströms i Mettä Rakkurijoki (KVA35-referens), i inlopp till Rakkurijoki från Mettä-Rakkurijärvi (KVA36) och i inlopp till 
Rakkurijoki från Rakkurijärvi (KVA02). Sweco 2020. 
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Figur 52 Nitratkväve i Kalixälven i höjd med Kalixforsbron (KVA04) samt i referenspunkt vid utlopp från Kalasjärvi (KVA03). 

Sweco 2020. 

 

Figur 53 Ammoniumkväve i bräddvattendike från klarningsmagasinet mot Mettä-Rakkurijärvi (KVA141-bräddvatten), 
referenspunkt uppströms i Mettä Rakkurijoki (KVA35-referens), i inlopp till Rakkurijoki från Mettä-Rakkurijärvi (KVA36) och i 
inlopp till Rakkurijoki från Rakkurijärvi (KVA02). Sweco 2020. 
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Figur 54 Ammoniumkväve i höjd med Kalixforsbron (KVA04) samt i referenspunkt vid utlopp från Kalasjärvi (KVA03). Sweco 
2020. 

 

10.5.2 Nollalternativet - Påverkan, effekt och konsekvens 

Vatten som infiltrerar genom sidobergsdeponier anrikas mer eller mindre av olika ämnen. Ett av de 

ämnen som är förhöjda i lakvattnet från sidobergdeponier är kväve. Lakvatten från sidobergsdeponier 

innehåller även vanligtvis förhöjda halter av vissa metaller.  

Kvävet har sitt ursprung i odetonerat sprängämne från underjordsbrytningen i gruvan. LKAB:s råmalm 

från Kiirunavaaragruvan innehåller idag odetonerad sprängämnesemulsion motsvarande en 

totalkvävehalt runt ca 10 mg N/kg råmalm. Spridningen av kväve från deponier sker oftast diffust och 

över en längre tidsperiod.  

I Kiruna har LKAB deponerat sidoberg från sovringsverksamhet i pallformade deponier sedan 1950-

talet, då sovringsverket byggdes. Provtagningar har gjorts för karaktärisering av sidoberg i Kiruna och 

modeller har tagits fram för att bedöma utlakningshastighet över tid. Resultaten visar att samtliga 

deponier från sovringsverksamheten, även de äldsta som är omkring 70 år gamla, fortfarande inne-

håller kväve. I de äldsta deponierna dominerar ammoniumkväve, men i övriga deponier lakas kvävet 

huvudsakligen ut i nitratform. Kvävehalterna i sidoberget sjunker med stigande ålder vilket i huvudsak 

beror på att ammoniumnitratet löses upp och transporteras neråt i deponin med tillrinnande vatten. 

Utlakningshastighet har beräknats till att vara i storleksordningen 0,9 mg Ntot/kg, år under de första 

åtta åren efter uppläggande (linjärt förhållande) för att därefter kraftigt avta. Baserat på en antagen 

ursprunglig kvävemängd på ca 10 mg/kg bedöms omkring 80 % av kväveinnehållet kunna vara utlakat 

efter ca 100 år oavsett deponeringslängd. Andelen av kvarvarande kväve bedöms vara svårutlakat 

baserat på de erhållna kvävehalterna i äldre deponerat sidoberg. Tidigare gjorda beräkningar för den 

Södra deponin visar att halterna av totalkväve i lakvattnet inledningsvis bedöms stiga för att vara som 

högst efter ca 50 års deponering för att därefter avtal. Beräknade lakvattenhalter visar på stora 

variationer från ca 10 mg Ntot/l upp till ca 125 mg Ntot/l som högst efter ca 50 års deponitid. (LKAB 

2020. LKAB-rapport 20-768E).  

För närvarande utreds vilken mängd lakvatten som förväntas uppstå från den Södra deponin och vilka 

delar av detta vatten som förväntas avrinna österut mot Luossajokisystemet och vilka delar som 
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förväntas avrinna söderut mot Rakkurisystemet. Utredningarna görs för att dimensionera de 

bioreaktorer som planeras för att rena lakvattnet avseende på kväve (nitrat omvandlas till kvävgas). 

En del av det lakvatten som uppstår förväntas rinna ner i gruvan och en del av det lakvatten som 

uppstår förväntas avrinna diffust mot recipient. Beroende på markförutsättningarna kan en del av be-

handlat lakvatten framgent även komma att ledas in i klarningsmagasinet. I en av de utredningarna 

som pågår har preliminära siffror tagits fram som visar att  i storleksordningen  725 000 m3 lakvatten 

kommer att behöva tas omhand varje år och att ungefär 20 % av det lakvatten som uppstår (och som 

kan fångas upp) kommer att avrinna mot Luossajoki (4 l/s) och ungefär 80 % mot Rakkurisystemet (20 

l/s) (Eriksson & Wessén 2020).  

Huvuddelen av det lakvattnet som förväntas uppstå från den Södra deponin avleds alltså söderut mot 

myrområdet som omger sjön Mettä Rakkurijärvi varifrån vatten avrinner via Rakkurijoki, Rakkurijärvi, 

Rakkurijoki och sedan till Kalixälven. Som tidigare nämnts belastas Rakkurisystemet idag av utsläpp 

från klarningsmagasinet varifrån det huvudsakliga utsläppet av bräddvatten från gruvverksamheten 

sker. Utsläpp till vatten från den Södra deponin förväntas utgöra endast en mindre del av de totala 

utsläppen från LKAB:s verksamhet till Rakkurisystemet. Avseende nitratkväve förväntas utsläppen 

från den Södra deponin motsvara i storleksordningen ungefär 10 % av dagens totala utsläpp från 

klarningsmagasinet. Ett visst tillskott på några kilo totalfosfor per år beräknas kunna ske från de 

bioreaktorer som kommer att rena den Södra deponins läckagevatten från nitratkväve. I förhållande till 

den naturliga fosfortransporten i Rakkurisystemets övre del bedöms tillskottet från bioreaktorerna vara 

litet (mindre än 10 %), vilket inte bedöms medföra någon förhöjning av betydelse av halten totalfosfor. 

Den totala sidobergsvolym som förväntas deponeras inom planområdet i nollalternativet (ca 15 Mton) 

utgör endast en del av den totala mängden sidoberg som förväntas deponeras inom den Södra 

deponin (ca 200 Mton), se Figur 24 som ungefärligt visar planområdets del av den Södra deponin. 

Planområdets bidrag till uppkomst av lakvatten och påverkan på recipient utgör för nollalternativet 

därför endast en mycket liten del av den totala påverkan som LKAB:s verksamhet har på Rakkuri-

systemet både vad gäller påverkan på MKN och Natura 2000. Några särskilda beräkningar av utsläpp 

av lakvatten från planområdet till recipient och planområdets påverkan på MKB och Natura 2000 från 

planområdet har därför inte gjorts.  

10.5.3 Planförslaget - Påverkan, effekt och konsekvens 

Den totala mängden sidoberg som behöver deponeras förväntas att vara densamma för planförslaget 

som för nollalternativet (200 Mton). Planförslaget innebär dock att en större mängd sidoberg (ca 50 

Mton) deponeras inom planområdet jämfört med vad som är möjligt vid nollalternativet (ca 15 Mton). 

Vid nollalternativet antas mellanskillnaden i mängd mellan dessa alternativ deponeras inom den Södra 

deponin men utanför planområdet. Arean inom vilka ytor sidoberg kan deponeras är för planförslaget i 

stort oförändrad jämfört med nollalternativet. Vad gäller påverkan på recipient av lakvatten från den 

Södra deponin och från planområdet så bedöms denna därför vara densamma för planförslaget som 

för nollalternativet. Även för planförslaget bedöms planområdets bidrag till uppkomst av lakvatten och 

påverkan på recipient utgöra endast en mycket liten del av den totala påverkan som LKAB:s 

verksamhet har på Rakkurisystemet. 

10.5.4 Åtgärder 

För att minska påverkan på recipient av utsläpp av kväve planeras uppsamling av lakvatten från det 

framtida deponiområdet, Södra deponin. Lakvattnet föreslås samlas upp via diken nedströms deponin 

och ledas till så kallade bioreaktorer där passiv rening av nitrat sker. Ett flertal bioreaktorer föreslås 

placeras inom planområdet och dessa utgörs i huvudsak av en avlång stor grop som täcks med en tät 

geomembranduk och fylls med tallflis. När vatten rinner genom tallflisen sker en denitrifikationsprocess 

då de denitrifierande mikroorganismerna omvandlar det nitrat som finns i vattnet till kvävgas. I Figur 55 

visas en principskiss för uppsamling och rening av lakvatten. 
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Figur 55 Illustration som visar principskiss för en bioreaktor med hantering av lakvatten från sidobergsdeponin. Källa: WSP, 

2020.  

Efter bioreaktorerna kommer det renade vattnet att avledas i delvis befintligt dikessystem till naturmark 

och vidare till recipient. För avledningen planeras ett antal mindre pumpstationer att uppföras i 

anslutning till de olika bioreaktorerna. Lakvatten från planområdet avleds även via diffust läckage till 

recipient. En förprojektering för denna vattenhantering pågår för närvarande och där kommer de 

geotekniska och geohydrologiska förutsättningarna att utredas närmare. Detsamma gäller utformning, 

antal och lokalisering av bioreaktorerna att beslutas.  

Detaljplanen möjliggör anläggande av bioreaktorer för rening av kväve från lakvatten från 

sidobergsdeponin och för anläggande av de pumpstationer som behövs för detta. 

Inför placering av bioreaktorer i planområdets östra delar behöver hänsyn tas till rennäringen och 

skoterleden.  

LKAB utreder även andra möjligheter att begränsa sina utsläpp till recipient. Detta är dock inte något 

som hanteras eller regleras via denna detaljplan. 

10.5.5 Samlad bedömning 

Vad gäller nollalternativets och planförslagets påverkan på vattenkvaliteten och Natura 2000-

områdena så bedöms utsläppen av lakvatten från planområdet endast bidra marginellt till den totala 

påverkan som sker från LKAB:s verksamhet inklusive deponering inom hela området för den Södra 

deponin.  

Tillskottet av föroreningar vid utsläpp till vatten från planområdet bedöms inte vara av den storleken att 

den kommer att förändra den ekologiska eller kemiska statusen i recipienten. Vare sig för nollalternativ 

eller för planförslaget.  

Vad gäller påverkan på Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem med biflöden i 

Rakkurisystemet bedöms utsläpp till vatten från planområdet inte heller här påverka dessa intressen. 

Vare sig för nollalternativ eller för planförslaget. 

Bedömningen är därför att påverkan på recipient till följd av lakvatten från planområdet bedöms 

medföra en liten negativ konsekvens både för nollalternativ och planförslag. LKAB:s verksamhet i 

stort bedöms medföra en större påverkan på recipient.   
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10.6 GRUNDVATTEN 

10.6.1 Förutsättningar 

Det förekommer inga grundvattenakvifärer av betydelse i området kring deponierna för utvinningsavfall 

i Kiruna. Den grundvattenpåverkan som LKAB:s verksamheter i Kiruna ger upphov till består främst i 

den grundvattenavsänkning som blir följden av länshållningen av gruvan (LKAB 2020. LKAB-rapport 

20-749). 

Söder om planområdet i anslutning till Rakkurisystemet finns en grundvattenförekomst benämnd 

SE752660-168486. Närmare Kalixälven, nedströms ovan nämnda grundvattenförekomst, finns 

ytterligare en grundvattenförekomst (SE752418-168104). Det finns inga kända grundvattenuttag i 

grundvattenförekomsten som eventuellt skulle kunna påverkas av gruvans länshållning. (LKAB 2020. 

LKAB-rapport 20-748).  

10.6.2 Nollalternativ – Påverkan, effekt och konsekvens 

I nollalternativet kommer sidoberg att deponeras inom planområdet. Sidobergets förmåga att bygga 

upp grundvatten i deponierna bedöms vara begränsad eftersom materialet i deponin är dränerande. 

Även om delar av materialet är något finkornigare bedöms smält- och nederbördsvatten transporteras 

genom den öppna konstruktionen som deponin utgör. Inte heller bedöms en eventuell tjälning påverka 

grundvattenytans läge (LKAB 2020. LKAB-rapport 20-749).  

Längs med rinnande partier av Rakkuribäcken, d.v.s. längs med sträckan mellan Rakkurijärvi och 

Kalixälven där aktuella grundvattenförekomster (SE752418-168104 och SE752660-168486) kommer i 

kontakt med ytvatten skulle påverkan av grundvatten möjligen kunna ske. Enligt utredningar som 

LKAB tidigare gjort har bedömningen dock varit att risken för sådan påverkan är liten. Detta eftersom 

området där påverkan skulle kunna ske avgränsas av den relativt smala zonen där utbyte mellan yt- 

och grundvatten sker. Området för möjligt utbyte är med andra ord begränsat. Risken för kvalitativ 

påverkan på grundvattenförekomsterna av LKAB:s verksamhet har enligt tidigare utredningar 

bedömds vara liten.  

Ett ianspråktagande av området enligt gällande detaljplan (nollalternativet) bedöms innebära en liten 

negativ konsekvens. 

10.6.3 Planförslaget – Påverkan, effekt och konsekvens 

Planförslaget innebär jämfört med nollalternativet i huvudsak ingen skillnad vad avser grundvatten. 

Påverkan, effekt och konsekvens för planförslaget bedöms därför bli densamma som för 

nollalternativet.  

10.6.4 Åtgärder 

Inga åtgärder föreslås för planförslaget. 

10.6.5 Samlad bedömning 

Utpekade vattenförekomster har inte bedömts påverkas. Ett ianspråktagande av planområdet bedöms 

innebära en liten negativ konsekvens avseende grundvattnet både för nollalternativet och 

planförslaget. 
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10.7 BULLER 

10.7.1 Förutsättningar 

I förordningen (2004:675) om omgivningsbuller finns krav på kartläggning, upprättande och 

fastställande av åtgärdsprogram som eftersträvar att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Med omgivningsbuller menas buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell 

verksamhet. 

Ljud är tryckförändringar i t.ex. luft som sprider sig i omgivningen. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i 

flera olika fysikaliska storheter såsom ljudtryck och ljudintensitet. Ljud som inte är önskvärt definieras 

som buller. 

För att beskriva storleken av ljud används begreppet ljudnivå, vilken mäts i decibel (dB). Ljud inom 

frekvensområdet 20-20000 Hertz (Hz) tillsammans med ljudtrycksnivån blir det ljud som vårt 

hörselorgan kan uppfatta och benämns för decibel A (dBA).  

Ljudnivåer anges antingen som ekvivalent (LAeq) eller maximalt momentana (LAmax). Med ekvivalent 

ljudnivå avses den genomsnittliga ljudnivån under en viss tidsperiod medan den maximala 

momentana ljudnivån är den högsta uppmätta ljudnivån under samma tidsperiod. 

Naturvårdsverket har under april 2015 utkommit med en vägledning ” Vägledning om industri- och 

annat verksamhetsbuller”, RAPPORT 6538. De riktvärden för buller som anges i den nya 

vägledningen är riktvärden utomhus för respektive områdesanvändning som ekvivalenta och högsta 

momentana ljudnivåer. För bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler anges följande 

utomhusriktvärden avseende ekvivalenta ljudnivåer från verksamheten: 

→ 50 dBA, vardagar (måndag-fredag) dagtid kl. 06-18. 

→ 40 dBA, nattetid kl. 22-06. 

→ 45 dBA, kvällar kl. 18-22 samt lördag-söndag och helgdag kl. 06-18. 

→ Den momentana ljudnivån nattetid kl. 22-06 bör inte överskrida 55 dBA annat än vid enstaka 
tillfällen. 

10.7.2 Nollalternativet - Påverkan, effekt och konsekvens 

Planområdet är redan idag bullerstört av befintlig gruvverksamhet men också från de transporter som 

går längs infartsvägen och längs järnvägen samt från verksamhet vid godsbangården. Planområdet 

kan därför ej ses som ett ostört område, vilket även kan anses gälla planområdets närmaste 

omgivande naturmiljö.  

Nollalternativet innebär att planområdet tas i anspråk med deponering inom planområdet upp till 

565 m över nollplanet. Nollalternativet innebär att ljud uppstår från transporter till och från området, 

liksom från lossning och hantering av sidoberg inom planområdet. 

LKAB har låtit utföra beräkningar av bullernivåer från utökad produktion vid Kirunagruvan. I 

beräkningarna har bidraget från transporter av sidoberg till den Södra deponin (planområdet) 

inkluderats. Beräkningar har gjorts för tre olika storlekar av truckar då de i dagsläget ännu inte är 

klarlagt vilken typ av truckar som kommer att användas för dessa transporter. För de olika 

truckalternativen (60-200 tons truckar) beräknas ekvivalenta ljudnivåer mellan 23-26 dB(A). 

Rekommenderat högsta delbidrag på 30 dB(A) innehålls med några dB marginal, vilket innebär att 

verksamheten vid deponin beräkningsmässigt kan pågå nattetid utan att ge ett tillskott till gällande 

bullervillkor 40 dB(A). I Figur 56 visas resultat av bullerberäkningar för framtida planerad verksamhet 
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inklusive deponering inom planområdet (i bullerutredningen benämnt som planområde B). Vid 

beräkningar har 100 ton truckar antagits nyttjas. 

Figur 56. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från framtida verksamhet inom gruvindustriområdet. I beräkningarna har ljud från 
deponering av sidoberg inom planområdet inkluderats liksom från transporter till och från planområdet. Planområdet är 
principiellt inlagt med röd streckad linje (Söderlind 2017).  
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Avseende buller och påverkan på rennäringen visar de forskningsstudier som finns av 

undvikelseeffekter runt vindkraftparker (Skarin, A. mfl. 2017; 2016; 2015) dels att renen tenderar att bli 

mer stressad vid ihållande buller vilket påverkar betesron och renens möjlighet att tillgodogöra sig 

betet, dels att den största störningen kommer från den aktivitetshöjning som sker inom området. För 

samebyn innebär detta att det inte bara är bullret från industriområdet som påverkar renarna utan att 

det är de mänskliga och maskinella aktiviteterna inklusive transporter av malm och persontransporter 

som påverkar renarna negativt.  

Hur renen störs är individuellt, vissa renar är skyggare och de kan enkelt dra med sig fler renar när de 

rör sig bort från området. Men det finns även renar som kan stanna kvar, oftast är de utfodringsrenar 

som är något tamare eller så kan de vara i dålig kondition och inte vilja röra på sig så mycket på grund 

av det. En direkt konsekvens är att det är svårare att flytta renarna förbi området samt att den fria 

strövningen störs. 

Ökad ljudstörning inom området kan innebära ett merarbete för renskötarna med både fysiska och 

psykiska konsekvenser som följd, se avsnitt 0.  

10.7.3 Planförslaget - Påverkan, effekt och konsekvens 

Planområdet innebär i huvudsak samma påverkan i form av buller som vid nollalternativet. Delbidraget 

i dB bedöms bli detsamma för planförslaget som för nollalternativet. Dock innebär planförslaget att 

deponering kan ske upp till nivån 640 m över nollplanet, d.v.s. något högre jämfört med planförslaget, 

vilket skulle kunna innebära en något större ljudutbredning från planområdet jämfört med 

nollalternativet. Då avståndet till bebyggelse är långt bedöms dock inte heller planförslaget bidra till att 

gällande bullervillkor för verksamheten överskrids. 

10.7.4 Åtgärder 

Inga särskilda åtgärder föreslås. Planförslaget innebär inga begränsningar som förhindrar 

genomförande av åtgärder mot buller, exempelvis anläggande av vallar etc. 

10.7.5 Samlad bedömning 

Både nollalternativet och planförslaget bedöms under det fortsatta driftskedet resultera i en liten 

negativ konsekvens avseende boendemiljön. Avseende rennäringen bedöms både nollalternativet 

och planförslaget innebära en måttlig negativ konsekvens, detta beskrivs under avsnitt 10.1.  

Vid avslutad och efterbehandlad verksamhet uppkommer inget industri- eller annat verksamhetsbuller 

och därmed upphör också påverkan på boende och rennäring för både nollalternativet och 

planförslaget.  
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10.8 UTSLÄPP TILL LUFT 

10.8.1 Förutsättningar 

LKAB har låtit genomföra spridnings- och depositionsberäkningar för att prediktera vilka nivåer av 

luftföroreningar som skulle kunna uppkomma i närområdet för hela verksamheten inom gruvindustri-

området. Beräkningarna visar på att framtida verksamhet inklusive verksamheten inom planområdet 

genomgående medför ökade halt- och depositionsbidrag i närområdet. Ökningen är dock inte av 

sådan omfattning att miljökvalitetsnormer till skydd för människors hälsa, eller miljömålens precise-

ringar riskerar att överskridas. Vidare ökar inte depositionsbidraget i sådan mån att de skulle kunna 

bidra till att de kritiska belastningsnivåerna med avseende på kväve och svavel överskrids. Luftkvali-

teten i Kiruna bedöms därför även fortsatt vara god. Verksamheten förväntas därför inte medföra en 

betydande påverkan på människor hälsa och miljön (LKAB 2020. LKAB-rapport 20-748).  

10.8.2 Nollalternativ - Påverkan, effekt och konsekvens  

Nollalternativet innebär att transporter längs befintlig infartsväg fortgår samt att ytterligare trafik 

tillkommer i form transporter av sidoberg. Nollalternativet innebär att damning från området ökar från 

lossning och hantering av sidoberg men också från sidobergsupplag. 

Då utsläpp från transporter och arbetsfordon bedöms utgöra de huvudsakliga utsläppskällorna 

bedöms MKN för NO2 och partiklar (PM 10) vara relevanta.  

Även om en viss ökning av utsläppen till luft förväntas till följd av deponering inom planområdet så 

förväntas ett ianspråktagande av planområdet för deponering inte medföra någon betydande ökning 

av utsläppen till luft från transporter av sidoberg. Detta då transport av deponering av sidoberg redan 

idag sker inom industriområdet och att ett ianspråktagande av det nu aktuella planområdet innebär att 

transporterna till stor del flyttas från en annan del av industriområdet till det nu aktuella.  

LKAB har beräknat utsläpp till luft från sin nuvarande och planerade verksamhet. Beräkningarna visar 

att verksamheten genomgående bedöms medföra ökade halt- och depositionsbidrag i närområdet. 

Ökningen bedöms dock enligt tidigare utredningar inte vara av sådan omfattning att 

miljökvalitetsnormer till skydd för människors hälsa, eller miljömålens preciseringar riskerar att 

överskridas. Vidare förväntas inte depositionsbidraget öka i sådan mån att det skulle kunna bidra till 

att de kritiska belastningsnivåerna med avseende på kväve och svavel överskrids. Luftkvaliteten i 

Kiruna bedöms därför även fortsatt vara god. Verksamheten förväntas därför inte medföra en 

betydande påverkan på människor hälsa och miljön (LKAB 2020. LKAB-rapport 20-748). 

Vad gäller damning så är det idag inte exakt klarlagt hur damning påverkar betesmarker för renarna, 

men renskötarnas erfarenheter visar att renarna inte kan lukta sig fram till betet under snön på samma 

sätt om snön och betet är väldigt dammigt. Renarna är dessutom beroende av ren snö för att kunna 

tillgodose sitt vätskebehov under vintern, då de äter snö för att få i sig vatten. Det finns även en rädsla 

från renskötarna för att dammet ska påverka laven negativt, eftersom den är känslig för påverkan. Det 

finns idag ingen forskning kring effekterna av damning på renbetet vare sig på hur markvegetationen 

påverkas eller hur renarna påverkas av att få i sig stoffet eller om dammet påverkar renarnas 

möjligheter att gräva och söka föda under snön på vintern.  

En erfarenhet från renskötarna är att den sotiga snön värms snabbare upp av solljuset och fryser 

sedan på igen och bildar islager.  

10.8.3 Planförslag - Påverkan, effekt och konsekvens  

Planförslaget bedöms medföra samma påverkan, effekt och konsekvens som vid nollalternativet. 

10.8.4 Åtgärder 

Damning från planområdet kan begränsas genom att belagda vägar och ytor under barmarksperioden 

sopas, vattenbegjuts och saltas. Damning från sidobergsdeponier kan begränsas genom t.ex. 



85 | 10321589  • Detaljplan del av Kiruna 1:1, Del av Södra deponiområdet, Gruvindustri 

bevattning. Efterbehandling av ytor genom trädplantering och grässådd innebär att damning från ytor 

upphör. Åtgärder enligt ovan är inget som regleras i eller begränsas av detaljplanen. 

10.8.5 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten medföra en måttlig negativ konsekvens. 

Påverkan av damning berör bl.a. rennäringen. Den ökning som nollalternativet och planförslaget 

kommer att innebära till följd av tillkommande transporter av sidoberg bedöms inte innebära en sådan 

ökning att verksamheten att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas och därmed att en betydande 

påverkan på människors hälsa och miljön riskerar uppstå. Efter avslutad deponering och genomförd 

efterbehandling så förväntas störningarna upphöra helt eller avsevärt minska. 

10.9 RISK OCH SÄKERHET 

10.9.1 Förutsättningar  

Planområdet ligger inom gruvindustriområde. Nordväst om planområdet finns den 

sprängämnestillverkning som bedrivs av LKAB Kimit AB. En mindre del av planområdets nordvästra 

spets ligger inom skyddsavstånd för den verksamheten. Det innebär att det i den här delen av 

planområdet inte får förekomma någon verksamhet som klassas som skyddsobjekt, exempelvis skola, 

sjukhus etc. En liten del av området ligger också inom del som omfattas av säkerhetsavstånd för fasta 

anläggningar. Inom den ytan får det inte finnas några byggnader i form av kontor, kontrollrum eller 

liknande.  

Planområdet ligger inte inom deformationsområde. 

10.9.2 Nollalternativ - Påverkan, effekt och konsekvens 

Planområdet medför inte något uppförande av byggnader inom det område som omfattas av 

sprängämnestillverkningens skyddsavstånd. Eventuella pumpstationer bedöms kunna anläggas inom 

område som omfattas av detta skyddsavstånd. 

Angående stabilitet bedöms risken för större ras vid sidobergdeponierna som liten. 

Sidobergsdeponierna är upplagda på friktionsjord (morän) som överlagrar fast berg. Upplagen byggs, 

om fler pallar behövs, med en släntlutning på ca 35° vilket ger en släntlutning (V:H) för en enskild pall 

om 1:1,5 och för två pallar om 1:1,65 då första pallen är 15 m och den andra 30 m då ett indrag på 10 

m används mellan pallarna, se Figur 57.  

Om upplaget byggs på med ytterligare pallar minskar övergripande släntlutning ytterligare eftersom 

indrag anläggs för varje pall. Eftersom materialets rasvinkel är ca 1:1, ger detta en betryggande 

säkerhetsfaktor. Materialet dränerar väl varför inga vattentryck kommer att kunna byggas upp i 

upplagen. Risken för ras bedöms därför som liten (LKAB 2020. LKAB-rapport 20-753E).  
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Figur 57. Illustration av uppbyggnad av sidobergsdeponier under driftskedet (LKAB 2020. LKAB-rapport 20-753E).  

 

10.9.3 Planförslag - Påverkan, effekt och konsekvens 

Planområdet medför inte något uppförande av byggnader inom det område som omfattas av 

sprängämnestillverkningens skyddsavstånd. Eventuella pumpstationer bedöms kunna anläggas inom 

område som omfattas av detta skyddsavstånd. 

Precis som för nollalternativet har risken för större ras vid sidobergdeponierna bedöms som liten. 

10.9.4 Åtgärder 

Inga särskilda åtgärder föreslås i detaljplanen. 

10.9.5 Samlad bedömning 

Både nollalternativet och planförslaget bedöms medföra en obetydlig konsekvens avseende risk och 

säkerhet.  
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11 SAMLAD BEDÖMNING  

11.1 MILJÖKONSEKVENSER  

I Tabell 7. har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB sammanställts.  

Tabell 7.  Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till 
de skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt. 

 Positiv 

konsekvens 

Obetydlig 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Delområde Nollalternativ jämfört med nuläge Planförslag jämfört med nuläge 

Riksintressen 

Rennäring 
Måttlig negativ konsekvens inkl. kumulativ 

påverkan 

Måttlig negativ konsekvens inkl. kumulativ 

påverkan 

Kulturmiljövård Liten negativ konsekvens. Liten negativ konsekvens. 

Värdefulla ämnen 
Positiv konsekvens då fortsatt gruvbrytning 

möjliggörs. 

Positiv konsekvens då fortsatt gruvbrytning 

möjliggörs. 

Kommunikation 
Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Totalförsvaret 
Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Obetydlig genom att åtgärder vidtagits för att 

begränsa höjden inom planområdet. 

Natura 2000, Torne 

och Kalix älvsystem 

Torne älvsystem bedöms ej påverkas. 

Kalix älvsystem – Liten negativ konsekvens.  

Torne älvsystem bedöms ej påverkas. 

Kalix älvsystem – Liten negativ konsekvens. 

Nationella mål 

Miljömål Se avsnitt 11.2 Se avsnitt 11.2 

Miljökvalitetsnormer 

Luft 
Obetydlig konsekvens. Ej risk för 

överskridande. 

Obetydlig konsekvens. Ej risk för 

överskridande. 

Vatten 

Liten negativ konsekvens. Planområdets 

bidrag utgör en liten del av 

gruvverksamhetens totala påverkan.  

Liten negativ konsekvens. Planområdets 

bidrag utgör en liten del av gruvverksamhetens 

totala påverkan. 

Miljöaspekter 

Rennäring 

Måttlig negativ konsekvens. Störningar i form 

av ljus, ljud, rörelser, mänsklig aktivitet och 

damning. Försvårande vid flytt söder om 

planområdet. Merarbete och fysisk och 

psykisk påverkan för renskötarna. 

Måttlig negativ konsekvens. Störningar i form 

av ljus, ljud, rörelser, mänsklig aktivitet och 

damning. Försvårande vid flytt söder om 

planområdet. Merarbete och fysisk och psykisk 

påverkan för renskötarna. 

Kulturmiljö 

landskapsbild/stadsbild 

Måttlig negativ konsekvens. Påverkan på 

landskapsbilden framför allt söderifrån. Efter 

efterbehandling blir konsekvensen mindre. 

Måttlig negativ konsekvens. Påverkan på 

landskapsbilden framför allt söderifrån. Efter 

efterbehandling blir konsekvensen mindre. 

Naturmiljö 
Måttlig negativ konsekvens. Naturvärden tas i 

anspråk och försvinner. 

Måttlig negativ konsekvens. Naturvärden tas i 

anspråk och försvinner. 
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Avfall, förorenad mark 
Liten negativ konsekvens. Avfallet är inte att 

betrakta som farligt avfall. 

Liten negativ konsekvens. Avfallet är inte att 

betrakta som farligt avfall. 

Ytvatten 

Liten negativ konsekvens. Planområdets 

bidrag utgör en liten del av 

gruvverksamhetens totala påverkan. 

Liten negativ konsekvens. Planområdets 

bidrag utgör en liten del av gruvverksamhetens 

totala påverkan. 

Grundvatten 
Liten negativ konsekvens. Ej påverkan på 

grundvattenförekomster. 

Liten negativ konsekvens. Ej påverkan på 

grundvattenförekomster. 

Buller 
Liten negativ konsekvens.  

Boendemiljöer störs ej.  

Liten negativ konsekvens.  

Boendemiljöer störs ej.  

Utsläpp till luft - 

damning 

Måttlig negativ konsekvens. Störning i form av 

damning under drifttiden. 

Måttlig negativ konsekvens. Störning i form av 

damning under drifttiden.  

Risk- och säkerhet Obetydlig konsekvens.  Obetydlig konsekvens.  

 

11.2 MILJÖMÅL 

I Sverige finns 16 nationella miljömål som definierar vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. 

Norrbotten har antagit regionala miljömål som är formulerade som de nationella miljömålen. 

Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av det regionala miljömålsarbetet.  

I Tabell 8 nedan lämnas en redovisning av de nationella (och därmed även regionala) miljökvalitetsmål 

som bedöms beröras av nollalternativ och planförslaget. Sammanställningen har utarbetats med 

utgångspunkt från uppgifter om miljökvalitetsmålen från www.sverigesmiljomal.se. I Tabell 8 

kommenteras på vilket sätt nollalternativet och planförslaget berör målen och i vissa fall ges en 

hänvisning till de avsnitt där utförligare redovisning finns. Inga generella lokala miljömål finns 

utarbetade för Kiruna kommun. Lokala miljömål finns angivna i översiktsplaner för delar av 

kommunen, vilket berör vissa av ovan nämnda områden. 

Tabell 8. Miljömål, bedömning nollalternativ/planförslag. 

Nationellt miljökvalitetsmål Nollalternativ Planförslag 

Begränsad klimatpåverkan 

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, livsmedels-

produktionen säkerställs och andra mål för 

hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för att 

det globala målet kan uppnås. 

Påverkan i form av utsläpp till luft 

från transporter.  

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse.  

Påverkan i form av utsläpp till 

luft från transporter. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse.  

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 

djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Påverkan i form av utsläpp till luft 

från transporter och damning från 

hantering och deponering av 

sidoberg. 

Påverkan i form av utsläpp till 

luft från transporter och 

damning från hantering och 

deponering av sidoberg. 
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Nationellt miljökvalitetsmål Nollalternativ Planförslag 

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse.  

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse.  

Giftfri miljö 

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. 

Påverkan i form av utsläpp av 

lakvatten från 

sidobergsdeponering. Sidoberget 

klassas ej som farligt avfall. 

Lakvatten innehåller förhöjda 

halter av bl.a. kväve. 

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Påverkan i form av utsläpp av 

lakvatten från 

sidobergsdeponering. 

Sidoberget klassas ej som farligt 

avfall. Lakvatten innehåller 

förhöjda halter av bl.a. kväve. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Ingen övergödning 

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. 

Påverkan i form av utsläpp av 

lakvatten från 

sidobergsdeponering. Sidoberget 

klassas ej som farligt avfall. 

Lakvatten innehåller förhöjda 

halter av kväve. 

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Påverkan i form av utsläpp av 

lakvatten från 

sidobergsdeponering. 

Sidoberget klassas ej som farligt 

avfall. Lakvatten innehåller 

förhöjda halter av kväve. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 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. 

Påverkan i form av utsläpp av 

lakvatten från 

sidobergsdeponering. Sidoberget 

klassas ej som farligt avfall. 

Lakvatten innehåller förhöjda 

halter av bl.a. kväve. Lakvatten 

från planområdet kommer bl.a. 

att avrinna mot Rakkurisystemet 

och Kalixälven som utgör Natura 

2000-område (ytvatten). 

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Påverkan i form av utsläpp av 

lakvatten från 

sidobergsdeponering. 

Sidoberget klassas ej som farligt 

avfall. Lakvatten innehåller 

förhöjda halter av bl.a. kväve. 

Lakvatten från planområdet 

kommer bl.a. att avrinna mot 

Rakkurisystemet och Kalixälven 

som utgör Natura 2000-område 

(ytvatten). 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 

funktion i landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Ett mindre våtmarksområde med 

lågt naturvärde i planområdets 

västra del tas i anspråk.  

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Ett mindre våtmarksområde 

med lågt naturvärde i 

planområdets västra del tas i 

anspråk. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 

produktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt 

kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Befintlig fjällbjörkskog tas i 

anspråk. Marken inom 

planområdet ligger i anslutning till 

befintligt gruvindustriområde och 

Befintlig fjällbjörkskog tas i 

anspråk. Marken ligger i 

anslutning till befintligt 

gruvindustriområde och området 
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Nationellt miljökvalitetsmål Nollalternativ Planförslag 

området är redan idag stört av 

industriverksamhet. Ytterligare 

mark utanför planområdet 

behöver tas i anspråk för att 

rymma de volymer som inte får 

plats inom planområdet. 

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

är redan idag stört av 

industriverksamhet. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Storslagen fjällmiljö 

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad 

gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen 

ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och 

så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 

värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 

andra störningar. 

Verksamheten inom planområdet 

innebär en påverkan på 

rennäringens intressen, genom 

bl.a. störningar i form av ljus, ljud, 

rörelse och mänsklig aktivitet.  

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse.  

Verksamheten inom 

planområdet innebär en 

påverkan på rennäringens 

intressen, genom bl.a. 

störningar i form av ljus, ljud, 

rörelse och mänsklig aktivitet. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse.  

God bebyggd miljö 

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. 

Avstånd till närmaste bebyggelse 

är relativt stort. Verksamheten 

inom planområdet bidrar ej till att 

villkor för buller överskrids. 

Planområdet ligger i anslutning till 

befintligt industriområde, inom 

mark som genom bl.a. trafik, 

buller m.m. redan är stört av 

industriverksamhet. 

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Avstånd till närmaste 

bebyggelse är relativt stort. 

Verksamheten inom 

planområdet bidrar ej till att 

villkor för buller överskrids. 

Planområdet ligger i anslutning 

till befintligt industriområde, 

inom mark som genom bl.a. 

trafik, buller m.m. redan är stört 

av industriverksamhet. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Ett rikt växt- och djurliv 

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. 

Befintlig fjällbjörkskog tas i 

anspråk. Naturvärdesobjekt klass 

3 – påtagligt värde tas i anspråk 

och dessa naturvärden går 

förlorade. Vid genomförda 

naturvärdesinventeringar har 

förekomst av rödlistade arter 

noterats i området. En förlust av 

de arter/ individer som 

förekommer inom området bör 

enligt tidigare bedömningar 

sannolikt ha låg betydelse för 

arternas långsiktiga fortlevnad i 

regionen, då samtliga ingående 

naturtyper förekommer allmänt i 

regionen.  

Nollalternativet bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 

Befintlig fjällbjörkskog tas i 

anspråk. Naturvärdesobjekt 

klass 3 – påtagligt värde tas i 

anspråk och dessa naturvärden 

går förlorade. Vid genomförda 

naturvärdesinventeringar har 

förekomst av rödlistade arter 

noterats i området. En förlust av 

de arter/ individer som 

förekommer inom området bör 

enligt tidigare bedömningar 

sannolikt ha låg betydelse för 

arternas långsiktiga fortlevnad i 

regionen, då samtliga ingående 

naturtyper förekommer allmänt i 

regionen. 

Planförslaget bedöms inte bidra 

till måluppfyllelse. 
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13 REDOVISNING AV SAKKUNSKAP 

Miljökonsekvensbeskrivningen har i huvudsak upprättats av Petra Berggrund, som har mer än 20 års 

erfarenhet som miljöteknikkonsult och mångårig erfarenhet av arbete av framtagande av MKB och 

tekniska beskrivningar för gruvverksamhet. Hon har bl.a. under flertalet år arbetat som inhyrd 

projektledare hos LKAB med ansvar att driva tillståndsansökningar för gruvverksamhet i Svappavaara. 

Huvuddelen av informationen liksom bedömningar av påverkan och konsekvenser har dock hämtats 

ur undersökningar och utredningar som LKAB tagit. Dessa utredningar har utarbetats av en rad 

experter inom respektive teknikområde.  

Sofia Nöu har tagit fram de bilder som WSP tagit fram. Modellering av höjddata för visualisering av 

landskapsbildspåverkan har utförts av Simon Berggren. 
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Östra Strandgatan 24 
903 33 Umeå  
  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 48 000 

medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 200 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


