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Kiruna kommuns kommunfullmäktige har 2014-09-01 beslutat att anta Fördjupad översiktsplan för 
Kiruna centralort.  

Enligt miljöbalken (MB) 6 kap. 11 § ska miljöbedömning göras för kommunala planer eller program 
som kan medföra en betydande miljöpåverkan. Den fördjupade översiktsplanen kan till vissa delar 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför har en miljöbedömning gjorts och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. MKB:n utgör en separat rapport och omfattar, i enlighet 
med MB 6 kap. 12 §, bara de miljöaspekter som anses medföra en betydande miljöpåverkan.  

MKB:n är en separat del av den fördjupade översiktsplanen.  

När översiktsplanen har antagits ska kommunen, enligt MB 6 kap. 16 §, i en särskild samman-
ställning redovisa de punkter (1-4) som anges nedan:  

1. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen 

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på: 

 Riksintressen 
 Miljöpåverkade områden  
 Miljöpåverkande verksamhet 
 Buller och vibrationer 
 Vatten, avlopp och dagvatten 
 Avfall (bl.a. byggavfall) 
 
En stor del av den betydande miljöpåverkan som uppkommer är direkt kopplad till den pågående 
gruvverksamheten och alltså inte en följd av planförslaget.  

MKB-arbetet är en integrerad del av arbetet med att utarbeta den fördjupade översiktsplanen. Det 
innebär att hänsyn har tagits till ovan nämnda miljöaspekter under utformningen av översiktsplanen, 
bl.a. vid lokalisering av nya områden för bostäder, utredningsområden m.m. Ett område avsätts i 
planen för skydd av våtmark nedströms avfallsanläggningen. Planens påverkan på riksintressen har 
stått i fokus under hela planarbetet, särskilt vad gäller kulturmiljö och rennäring. De planerings-
överväganden som anges i översiktsplanen syftar i många fall till att mildra, eliminera eller undvika 
negativa miljökonsekvenser. 

Miljökonsekvenserna av ny bebyggelse och andra större förändringar som stadsomvandlingen i 
Kiruna kommer att innebära går inte att bedöma på detaljerad nivå i översiktsplaneskedet. Den 
fördjupade översiktsplanen hänvisar därför i flera fall till kommande planeringsskeden: detalj-
planeläggning, väg- och järnvägsplanering, tillståndsprövning etc.   
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2. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats 

MKB:n har beaktats genom de områdesavgränsningar, planeringsöverväganden etc. som finns i 
planhandlingen. Såväl efter samrådet som efter granskning/utställning har ändringar gjorts i planen 
till följd av inkomna synpunkter. Bl.a. har planens redovisning av berörda riksintressen samt 
konsekvenserna för dessa förtydligats. Vidare har planhandlingen förtydligats avseende miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt planens påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen.  Såväl 
planhandlingen som MKB:n har förtydligats vad gäller påverkan på kulturmiljön i den befintliga 
stadskärnan.  

I samrådsredogörelsen respektive kommunens utlåtande efter utställningen redovisas hur inkomna 
synpunkter har beaktats. 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande framhållit att miljömålet Storslagen fjällmiljö berörs, 
med hänsyn till rennäringen, samt att när det gäller planens påverkan på riksintresset för rennäring 
innehåller planförslaget för många osäkerheter för att det ska kunna gå att ta ställning till hur detta 
kan komma att påverkas. Planhandlingen har kompletterats med att risk för påverkan på rennäringen 
ska utredas närmare vid fortsatta studier angående järnvägssträckning till nytt resecentrum, skoter-
ledsplan, skotergarage och övriga utpekade utredningsområden. 

Dessa synpunkter har noterats i planhandlingen. 

3. Skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål 
för överväganden 

I kommunens utlåtande samt samrådsredogörelse redovisas skälen för antagande i de fall andra 
alternativ eller ställningstaganden varit föremål för överväganden.  

4. De åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen medför 

I miljökonsekvensbeskrivningen tas behovet av uppföljning av den betydande miljöpåverkan upp. 

Följande anges: 
Gruvbrytningen, uppföljning och övervakning  
Uppföljning  av  vattenkvalitet  och  vattenföring  i  Luossajärvi/Luossajokisystemet  bör  ingå  i  framtida 

kontrollprogram. Ansvarig är verksamhetsutövaren. Radongashalten  i bostäder  följs upp när gruvbrytningen 

närmar  sig bebyggelsen. En  stor del av bostadsbeståndet  i  centrala Kiruna har mätts  sedan 1990 och många 

bostadshus har åtgärdats.     
 
Nollalternativet, uppföljning och övervakning  
Gruvverksamhet 
Uppföljning  av  vattenkvalitet  och  vattenföring  i  Luossajärvi/Luossajokisystemet  bör  ingå  i  framtida 

kontrollprogram. Ansvarig är verksamhetsutövaren. Radongashalten  i bostäder  följs upp när gruvbrytningen 

närmar  sig bebyggelsen. En  stor del av bostadsbeståndet  i  centrala Kiruna har mätts  sedan 1990 och många 

bostadshus har åtgärdats.  Mätningar av luftkvaliteten bör ske i centrum vid Luossavaara.   
 
Planalternativet, uppföljning och övervakning  
Gruvverksamheten 

Uppföljning  av  vattenkvalitet  och  vattenföring  i  Luossajärvi/Luossajokisystemet  bör  ingå  i  framtida 

kontrollprogram. Ansvarig är verksamhetsutövaren. Radongashalten  i bostäder  följs upp när gruvbrytningen 

närmar  sig bebyggelsen. En  stor del av bostadsbeståndet  i  centrala Kiruna har mätts  sedan 1990 och många 

bostadshus har åtgärdats.     

 

Järnväg och väg  

Buller  för befintlig och planerad bebyggelse kommer att beräknas och beaktas  i kommande detaljplaner samt 

väg‐  och  järnvägsplaner.  Vissa mätningar  kan  bli  aktuella.  Konsekvenserna  för  rennäringen  av  ny  järnväg 

studeras i järnvägsplanen. 
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Frågor om uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
översiktsplanen medför kommer till stor del att avhandlas i senare planeringsskeden, d.v.s. i väg- och 
järnvägsplaner samt detaljplaner.  

Ovanstående sammanställning ska tillsammans med planen göras tillgänglig för dem med vilka 
samråd skett enligt 6 kap. 14 och 15 §§ miljöbalken, d.v.s. berörda kommuner, myndigheter och 
allmänhet. Dessa informeras om att planen har antagits genom annonser NSD och Norrbottens-
kuriren samt på kommunens anslagstavla.  

Planförslaget finns även tillgängligt på kommunens hemsida. 

 
Kiruna kommun 
 
 
 
Mary Rosenfors  
Projektledare 
 


