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Granskningsutlåtande för områdesbestämmelsen för Leveäniemi, 

Svappavaaragruvorna 

Områdesbestämmelsen hanteras med ett normalt planförfarande. Under 
granskningstiden som har pågått mellan den 10 juni – 22 juli 2013 har samråd skett 
med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, Länsstyrelsen samt berörda 
sakägare och andra med väsentligt intresse av planen. Granskningshandlingarna har 
skickats ut till ovan nämnda, vilka har beretts tillfälle att yttra sig över upprättat 
detaljplaneförslag.  
 
Under granskningstiden har totalt sex (6) skriftliga yttranden inkommit. 
Granskningsutlåtande redovisar de skriftliga synpunkterna som har inkommit samt 
kommentarer till dessa. Samtliga skriftliga inkomna synpunkter förvaras i sin helhet i 
planakten hos Miljö- och Byggnämnden på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Yttranden har inkommit enligt följande: 
 
Yttranden     Daterat 
Länsstyrelsen     2013-07-12 
Lantmäteriet     2013-06-10 
SGU      2013-06-24 
Miljökontoret     2013-06-05 
Tekniska verken i Kiruna AB   2013-06-28 
Laevas sameby    2013-07-30 
 

YTTRANDEN OCH KOMMENTARER 

 
1. Länsstyrelsen, 2013-07-12  
Sedan samrådet har vissa justeringar skett av planförslaget bl.a. i enlighet med de 
synpunkter som Länsstyrelsen framfört. 
 
Plankartan bör dock kompletteras under rubriken upplysningar om att även 
vattendragen ingår i Natura 2000-område (sjön och vattendragen).  Det bör även 
framgå att tillstånd enligt 7 kap 28 a§ miljöbalken kan krävas. 
 
När det gäller upplysningen om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken är inte detta 
kopplat till Natura 2000, utan gäller alla naturmiljö och bör därför skrivas på egen 
rad. 
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Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på planförslaget. 
 
Samråd 
Samråd har skett med Länsstyrelsens naturvårds-, miljöskydds- och 
kulturmiljöenheter. 
 
Kommentar: Plankartan förtydligas enligt Länsstyrelsens synpunkter gällande 
omfattning av Natura 2000-området och tillstånd enligt 7 kap 28 a§ miljöbalken samt 
när samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken kan krävas. 
 
 
2. Lantmäteriet, 2013-06-10 
Inga synpunkter 
 
 
3. SGU, 2013-06-24 
Inga synpunkter 
 
 
4. Miljökontoret, 2013-06-05 
Om det är möjligt att reglera i områdesbestämmelserna bör föreskrivas om att så 
mycket vegetation som möjligt ska bevaras för att minska risken för diffus damning 
från öppna ytor. 
 
Kommentar: Områdesbestämmelser reglerar inte frågor gällande damning, utan 
dessa frågor hanteras genom miljölagstiftningen. 
 
 
5. Tekniska verken i Kiruna AB, 2013-06-28 
Leveäniemi gruvområde (såväl område A-B som område med gällande 
områdesbestämmelser mellan dem) är belägna utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det finns en befintlig anslutning till 
kommunalt spillvatten i höjd med vargbacksområdet. Anslutningar utanför 
verksamhetsområde regleras via avtal. 
 
Om planerade framtida teknikbyggnader avses anslutas till kommunalt spillvatten är 
det otroligt viktigt att LKAB kontaktar TVAB/KKP i ett tidigt skede så att man kan titta 
över befintlig ledningskapacitet. Det är särskilt viktigt då lovplikten kommer att 
regleras och TVAB/KKP eventuellt inte bereds tillfälle för yttrande. 
 
Befintlig anslutning för spillvatten avser i enlighet med gällande ABVA (Allmänna 
bestämmelser) endast emottagande av spillvatten av karaktär hushållsspillvatten. Om 
kommunal VA-anslutning till renvatten önskas behöver även det utredas utifrån behov 
och kapacitet för att se om anslutning kan erbjudas. 
 
LKAB:s gruvverksamhet går under annan fastighet enligt VA-taxa. Det innebär att 
tillkommande anläggningsavgifter debiteras utifrån tomtyta och inte lägenheter. 
Översyn av tomtyta kommer att göras. 
 
Kommentar: Frågor gällande VA regleras inte i områdesbestämmelser. LKAB har 
tagit del av synpunkterna. LKAB har påbörjat ett vattenprojekt för att se över behov 
och tillgång av vatten och avlopp för gruvområdet i framtiden. I dagsläget är 
industriområdet självförsörjande när det gäller vatten, men grundvattennivån sjunker 
på grund av gruvdriften mm. Spillvatten som kommer från manskapshus och övriga 
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personalbyggnader i området skiljs av från det grova som går till en tank. Spillvatten 
går mot det kommunala nätet och LKAB har nyligen satt in en ny vattenmätare för att 
kunna ge TVAB uppgift om vilka mängder som går ut i dag. För kommande åtgärder 
vid gruvområdet samt kringliggande områden så kommer det att bli spilltankar som 
kommer att tömmas. Spolvatten mm från verkstad planeras framöver att kunna 
ansluta mot processvattensystemet i Svappavaara. 
 
 
6. Laevas sameby, 2013-07-30 
Laevas sameby har i det stora ingen erinran över områdesbestämmelserna. Område B 
får inte utvidgas söderut där samebyn har en flyttled med tillhörande rastbeten, där 
även störningszonen bör tas i beaktning, samt betesmarker. 
 
Kommunens kommentar till Länsstyrelsens yttrande gällande rennäringen stämmer 
inte eftersom inget stängsel finns runt hela industriområdet. 
 
I övrigt vidhåller vi Länsstyrelsens yttrande gällande rennäringen. 
 
Kommentar: Område B som ändrades inför granskningsskedet kommer inte att 
förändras ytterligare. De justeringar som gjordes innebär en mindre förändring av 
gränsen för områdesbestämmelserna, och bedöms inte ge någon ytterligare risk för 
störning för områdena som nyttjas av rennäringen. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö- och Byggnämnden föreslås godkänna granskningsutlåtandet enligt punkterna 
ovan och att detaljplanen antas: 

- Förtydligande gällande Natura2000 områdets omfattning 
- Att tillstånd enligt kap 7 § 28a Miljöbalken kan krävas 
- Att samråd enligt kap 12 § 6 Miljöbalken kan krävas 

 
Ingen ytterligare granskning bedöms krävas då ändringarna endast är av redaktionell 
karaktär.  
 
Berörda sakägare som inte har blivit tillgodosedda 
- Tekniska verken i Kiruna AB 
 
Övriga som inte har blivit tillgodosedda 
- 
 
 
 
 
Upprättad av 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plankontoret 
2013-08-14 
 
 
Angelika Marielund - Holmqvist 
Planarkitekt 
Kiruna kommun 
 
 
Bilaga: Länsstyrelsen yttrande 
 
 
 


