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Fördjupad översiktsplan för Svappavaara
SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING
enligt 6 kap. 16 § miljöbalken
2015-04-24

Kiruna kommuns kommunfullmäktige har 2015-xxxx beslutat att anta Fördjupad översiktsplan för
Svappavaara.
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 miljökonsekvensbeskrivning (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 sammanställning redovisa de punkter (1-4) som anges nedan:
1. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen
Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp följande miljöaspekter:







Miljö- och hälsoaspekter såsom nedfallande stoft, vibrationer/luftstötar, små partiklar och buller/stoftemissioner från gruvverksamheten, men även föroreningar från övrig verksamhet i
samhället, t.ex. uppvärmning av lokaler, samt påverkan på människors hälsa på grund av ökad
trafik, farligt godstransporter, ökad pendling samt oskyddade trafikanter. (Gruvverksamheten
bedrivs huvudsakligen utanför planområdet, men kan påverka miljön inom planområdet.)
Trafikbuller från väg E10
Påverkan på naturmiljö och då främst Natura 2000-områden bl.a. med avseende på dagvatten i
samhället
Påverkan på riksintresset värdefulla ämnen och material (berör inte befintlig bebyggelse i någon
större omfattning, men kan beröras av ny bebyggelse i mindre omfattning)
Påverkan på riksintresset kulturmiljö och kulturmiljön i allmänhet

Identifierade risker för betydande miljöpåverkan har omhändertagits i planförslaget genom att
särskilda överväganden om miljöhänsyn har lagts in i planeringsövervägandena. I planförslaget
anges att de flesta identifierade risker kan lösas i detaljplaneskedet, där lämpliga åtgärder tas fram.
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 och avgränsning av nya områden för bostäder, centrum, utredningsområden
m.m. Planens påverkan på riksintressen har varit en integrerad del av planarbetet. De planeringsöverväganden som anges i översiktsplanen syftar i många fall till att mildra, eliminera eller undvika
negativa miljökonsekvenser.
Miljökonsekvenserna av ny bebyggelse och andra förändringar som redovisas i planen går inte att
bedöma på detaljerad nivå i översiktsplaneskedet. Den fördjupade översiktsplanen hänvisar därför i
flera fall till kommande planeringsskeden: detaljplaneläggning, bygglovprövning, tillståndsprövning
etc.
Miljökonsekvenserna av gruvverksamheten hanteras genom miljötillståndet
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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. Efter samrådet har ändringar gjorts i planen, till följd av inkomna synpunkter. Efter
granskning/utställning har ytterligare justeringar gjorts i planen, till följd av inkomna synpunkter.
I samrådsredogörelsen respektive kommunens utlåtande efter utställningen redovisas hur inkomna
synpunkter har beaktats.
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 har inget särskilt behov av uppföljning av den betydande miljöpåverkan identifierats. Planförslaget anger att de flesta identifierade risker kan lösas i detaljplaneskedet, där lämpliga åtgärder tas fram.
En del av den betydande miljöpåverkan som uppkommer är direkt kopplad till den pågående gruvverksamheten och alltså inte en följd av planförslaget. Miljöpåverkan till följd av gruvverksamheten
följs upp genom LKAB, bl.a vad gäller bullernivåer och luftkvalitet i Svappavaara samhälle.

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 i NSD och Norrbottenskuriren samt på kommunens anslagstavla.
Planen finns även tillgängligt på kommunens hemsida.
Kiruna kommun
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