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HANDLINGAR
Planens fullständiga handlingar består av:
 Beskrivning (denna handling)
 Karta med bestämmelser (redovisas på plankarta)




Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

Följande planhandlingar antas:
Karta med bestämmelser samt planbeskrivning och
godkännande av granskningsutlåtande.

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med områdesbestämmelserna är att ge grunddragen för markanvändningen samt att
minska lovplikten inom området.
Områdesbestämmelserna består av två delområden, ett på norra och ett på södra sidan om
nu gällande områdesbestämmelser.
Den norra delen (område A) planeras för ett nytt terminalområde för tågtransporterna till och
från området. Det befintliga terminalområdet behöver utökas för att rymma fler och längre
stickspår samt lastningsytor intill. Den norra delen som ligger nära Svappavaara samhälle
kommer främst att bestå av en terminalanläggning för tågtransporter.
Det södra området (område B) planeras för det ökade behovet av teknikbyggnader i takt med
gruvans utvidgning. Området i söder ligger till stor del högt beläget på tidigare upplag och
här planeras för teknikbyggnader och andra anläggningar för gruvverksamheten.

PLANFÖRFARANDE
Områdesbestämmelserna kommer att handläggas med normalt planförfarande enligt
5 kapitlet PBL (SFS 2010:900).
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Allmänt om områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser regleras i Plan- och bygglagen 4 kap 42 §, och har som syfte att bl.a.
säkerställa syftet med översiktsplanen, eller att säkerställa riksintressen enligt miljöbalken 3
och 4 kap.
Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för en översiktlig
reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen. Områdesbestämmelser ger
inte någon byggrätt och inte heller någon rätt för kommunen att lösa in mark. Regleringen i
områdesbestämmelserna ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt, utan
är främst till för att förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och
vattnet används på avsett sätt.

Preliminär tidplan för planläggningen
Samråd
Granskning
Beslut om antagande
Laga kraft

januari 2013
juni/juli 2013
sep 2013
3 veckor efter antagande

Lägesbestämning och areal
Området är beläget sydväst om Svappavaara samhälle. Bestämmelseområdena ligger vid
Svappavaara malmfält, norr och söder om den bebyggda delen av gruvområdet.
Områdesbestämmelserna består av två områden; område A, terminalområdet och område B,
söder om befintliga byggnader.

Områdenas läge.
Områdesbestämmelser för två
delområden vid Svappavaaragruvorna

sidan 2 (15)

Planområdets areal är totalt cirka 143 hektar (ha) varav norra delen 88 ha och södra delen
55 ha.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
Översiktsplan för Kiruna kommun 2002
Planområdet ligger inom delområdet J2 Leveäniemi gruvområde i gällande översiktsplan,
Översiktsplan för Kiruna kommun 2002. Området beskrivs som dagbrott med järnmalmsbrytning som för närvarande (2002) är nerlagd, men att ansökan om ny koncession finns hos
Bergmästaren. Beskrivningen anger att ärenden inom området ska hanteras genom
områdesbestämmelser och gällande översiktsplaner.
Bestämmelseområde A ligger även inom en mindre del av B34 Svappavaara som anger att
ingen ny bebyggelse förutom vad som anges i Fördjupad översiktsplan för Svappavaara får
tillkomma. Den fördjupade översiktsplanen anger området närmast terminalområdet som
utredningsområde för ny tillfart till Svappavaara.
Fördjupad översiktsplan för Svappavaara 1987
I fördjupad översiktsplan för Svappavaara (ursprungligen antagen 1988-04-11 av kommunfullmäktige) beskrivs en stor del av område A som en resurs för framtida industriområde med
dess närhet till gruvindustrin. Däremot konstaterades att området skulle vara dyrt att
exploatera, varför endast en större industri skulle kunna bära kostnaderna. Den fördjupade
översiktsplanens plankarta anger utifrån de utgångspunkterna att området reserveras som
framtida industriområde där detaljplan krävs. Den fördjupade översiktsplanen syftade då på
möjligheten till en annan typ av industri än gruvindustri. Då området nu föreslås få områdesbestämmelser med markanvändningen gruvindustri samt att området redan används som
terminalområde för gruvindustrin gör kommunen bedömningen att föreslagna områdesbestämmelser inte motverkar den fördjupade översiktsplanens syfte.

Detaljplan/Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelserna gränsar till följande gällande områdesbestämmelser: Del av
Svappavaara, del av Svappavaara Malmfält 1:1 m.fl., Leveäniemi gruvområde.
Områdesbestämmelserna innebär att marken inom bestämmelseområdet får användas för
industri samt därtill hörande anläggningar och industribyggnader. Områdesbestämmelserna
anger även minskad bygglovplikt för flertalet anläggningar och åtgärder inom bestämmelseområdet.

Riksintresse för värdefulla ämnen och material
Järnmalmsfyndigheterna Svappavaaragruvorna utgörs av Gruvberget och Leveäniemi och är
klassade som riksintressen avseende värdefulla ämnen och material enligt 3 kap 7 § andra
stycket miljöbalken. Avgränsningen av riksintresset har gjorts utifrån ett långsktigt perspektiv
(50-100 år). Fyndigheterna i Svappavaara är väldokumenterade och innehåller goda halter
av järn. Brytningen beräknas till ca 15 Mton malm per år i ca 10-20 år.

Riksintresse för kommunikationer
Strax utanför område A ligger E10 som ingår i det nationella stamvägnätet och är ett utpekat
riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap 8 § miljöbalken. E10 ingår även i
den svenska delen av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T, och är
därmed av särskild internationell betydelse.
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Järnvägen Malmbanan som sträcker sig in i område A är av riksintresse enligt 3 kap 8 §
miljöbalken.

Riksintresse för kulturmiljö
Väster om bestämmelseområdena finns Gruvberget som är av riksintresse för kulturmiljön.
Söder om gruvområdet finns områden för rennäringen som även de är av riksintresse. Även
Svappavaara samhälle är av riksintresse för kulturmiljön och har en stark koppling till
gruvindustrin som bostadsplats för många av gruvans personal.
Motiveringen till riksintresset Svappavaara (BD 31):
Gruvsamhälle och gruvmiljö med lämningar efter en av de äldsta gruvrörelserna i länet.
Uttryck för riksintresset:
Lämningar efter den äldre gruvbrytningen med en hyttruin, rester av en rostugn, kvarn,
fördämningsvall, vattenränna, husgrunder, slaggvarp och gruvhål. Samhället har en blandad
bebyggelse med bl a egnahemsområden och hyreshus med höga arkitektoniska värden
samt äldre jordbruksbebyggelse med mangårdar, ladugårdar och uthus. Väster om samhället
ligger gruvanläggningen från 1964 med kulsinterverket och järnmalmsgruvan.

Kommunala beslut
Miljö- och byggnämnden beslutade 2012-08-30 att områdesbestämmelser får upprättas för
utökat område inom Leveäniemi gruvområde. I beslutsmotiveringen står det att förslaget
överensstämmer med översiktsplanen och att det finns en skyddszon på 1 km där ingen ny
(bostads)bebyggelse får etableras.

BESKRIVNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR
Verksamhet
Svappavaara (Leveäniemi) järnmalmsgruva öppnades av LKAB 1964 och stängdes 1983.
LKAB har fortsatt verksamheten i Svappavaara genom att köra malm från Kiruna till
kulsinterverket i Svappavaara. Efterfrågan på mineraler och järnmalmsprodukter är åter
mycket stor på världsmarknaden. LKAB har behov av alla tillgängliga råvarutillgångar för att
kunna säkra sin rågodsförsörjning. Som ett led i detta planerar LKAB att utvidga sin
verksamhet i Svappavaara. Det innebär behov av att utvidga befintligt terminalområde som
ligger i anslutning till E10, norr om gällande områdesbestämmelser, samt utökning söderut
av befintligt område med teknikbyggnader.

Rennäring
Ca 800 meter söder om bestämmelseområde B finns en renflyttningsled av riksintresse som
tillhör Laevas sameby. Förslaget till områdesbestämmelser berör inte denna led av
riksintresse, men ligger inom samebyns årstidsland. (källa: Sametinget)

Fornlämningar
Länsmuseet har gjort en arkeologisk besiktning för Gruvberget, och i den ingår en mindre del
av område A. I den sydvästra delen av område A finns fornlämningar i form av gruvhål från
1600-talet och framåt. Stora delar av område A har inte genomgått någon utredning vad
gäller fornlämningar. I de delar som kan anses vara orörda av industrin kan det därför finnas
fornlämningar som inte upptäckts ännu. I dessa delar kommer det därför att krävas
arkeologisk utredning enligt lag om kulturminnen innan byggnation, även om det inte krävs
bygglov eller marklov för åtgärden. För ett område mellan järnvägen och E10 har
Länsstyrelsen meddelat att arkeologisk utredning inte krävs. Området redovisas på kartan
nedan.
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Rödskrafferat område är undantaget från
krav om arkeologisk utredning.

Område B bedöms vara så påverkat av industrin att inga fornlämningar kan antas finnas i
området.

Natur
Topografi och landskapsbild
Gruvindustrin kring Gruvberget i Svappavaara ger landskapet ett kargt och dramatiskt
uttryck. Den bebyggda delen av gruvområdet ligger vid foten av Gruvberget, men är väl
synlig från Svappavaara samhälle. Branta klippväggar finns vid dagbrotten och det finns
stora områden med höga upplag av sidoberg.
Marken inom stora delar av planområdet är starkt påverkad av gruvnäringen sedan många år
tillbaka. Det finns endast en del mindre skogsdungar med främst barrträd.

Landskapet vid det södra området
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Marken kring terminalområdet är flack och skogsbevuxen. I den norra delen finns två mindre
sjöar/tjärnar. Kring sjöarna och i kanterna av det befintliga terminalområdet växer lövträd och
sly.

Vegetationen kring terminalområdet

Ytvatten
Leveäniemi dagbrott ligger direkt öster om bestämmelseområdena. Dagbrottet har sedan ca
20 år varit vattenfyllt då ingen brytning skett. Nu pågår tömning av vattnet i dagbrottet för att
åter kunna ta upp brytningen. I norra delen av planområdet finns två mindre sjöar. Inga
åtgärder planeras direkt vid sjöarna, men det kan bli aktuellt med utfyllnader vid terminalområdet.
Strandskydd och Natura 2000
Generellt strandskydd (100 meter på var sida om stranden) gäller vid sjöar och vattendrag
enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken, vilket innebär att strandskydd gäller för sjöarna som finns
inom planområdet. Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för rörligt friluftsliv
och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Om åtgärder planeras
inom dessa 100 meter ska strandskyddsdispens sökas.
Torne älv är tillsammans med Kalix älv och biflöden till detsamma utpekade som Natura
2000-område. Sjön direkt öster om järnvägsspåren ingår i detta Natura 2000-område.

Sjön norr om befintligt terminalområde
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Skogsdunge och upplag i södra området

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse/anläggningar
På den del av området som ligger inom befintliga områdesbestämmelser finns ett antal
anläggningar och byggnader. Byggnaderna är placerade längs ett stråk i nord-sydlig (NNÖSSV) riktning mellan Leveäniemi dagbrott i öster och Gruvberget i väster. Söder om
bebyggelsestråket i område A finns områden för upplag. Norr om befintliga områdesbestämmelser finns terminalområdet (område B) med ett mindre antal byggnader för tågtrafiken.

Gruvområdets huvudentré mellan område A och B

Krossanläggning i område B
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Översiktskarta
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Befintlig kraftstation/kulsinterverk mellan område A och B

MARKANVÄNDNING
För att klara framtida behov för Svappavaaragruvorna krävs ett antal servicefunktioner som
kräver olika anläggningar så som:
 System för vattenhantering
 Verkstadsutrymmen för service av borrutrustning och övriga mobila maskiner
 Tankstationer för drivmedelsförsörjning till maskiner och fordon
 Lagring av komponenter till sprängning mm.
 Utrymme för försörjning av servicemedia
 Elkraftförsörjning
 Transportvägar, för interna och externa transporter av t.ex. malm, sovrade produkter,
sidoberg, komponenter till sprängning och diesel
 Ny lastningsterminal för den ökade produktionen vid Svappavaara
Områdesbestämmelserna innebär att marken inom bestämmelseområdet får användas för
industri samt tillhörande anläggningar och industribyggnader. Den norra delen avses
användas som lastningsterminal för gruvindustrin och den södra delen främst för teknikbyggnader för gruvindustrin.
Områdesbestämmelserna ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt, utan
är främst till för att förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och
vattnet används på avsett sätt. Omfattningen av bebyggelsen såsom byggnadshöjd och
våningsantal får inte regleras med områdesbestämmelser. Detta medför att områdesbestämmelser inte ger någon garanterad byggrätt utöver vad som anges i bestämmelserna
angående minskad lovplikt. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan
är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns regler om genomförande och inlösen av mark för allmän plats.
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Terminalområdet (område A)

Vy från södra platån mot söder (område B)

I områdesbestämmelser regleras inte byggrätter och byggnaders utformning, utan detta
prövas vid bygglov för de byggnader och anläggningar som kräver lov. Det är möjligt att
genom områdesbestämmelser styra omfattningen gällande krav på bygglov enligt vad som
anges i Plan- och bygglagen 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2
och marklov enligt 9 kap. 13 §. I föreslagna områdesbestämmelser är det aktuellt att ändra
kravet på bygglov för vissa åtgärder, vilka beskrivs på kommande sidor under rubriken
”Ändrad lovplikt”.
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Befintliga områdesbestämmelser finns för området mellan de föreslagna områdena. För det
området gäller följande bestämmelser:
- Inom området krävs inte bygglov för att bygga till eller på annat sätt ändra
industribyggnader, till en höjd av +415 meter (vilket innebär 35-45 meter höga beroende
på placering inom området). Industribyggnader med högre höjd kräver bygglov.
- Bygglov krävs inte för att uppföra mindre komplementbyggnader till en högsta höjd av 10
meter.
- I fråga om anläggningar än byggnader krävs inte bygglov för att:
1. Anordna upplag eller materialgård.
2. Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, även om
dessa är hälso- eller miljöfarliga, eller varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser.
3. Uppföra murar eller plank.
4. Anordna parkeringsplatser utomhus.
5. Ändra anläggningar som avses i 1-4.

Principiella ställningstaganden
De befintliga områdesbestämmelserna har varit utgångspunkt för formulering av de nya
områdesbestämmelserna. Eftersom ”mindre komplementbyggnader” är ett begrepp som inte
kan användas i industrisammanhang så har inte denna bestämmelse tagits med för de nya
områdena. Även om vissa åtgärder föreslås kunna ske utan krav på bygglov kan andra lov,
tillstånd och samråd med myndigheter vara nödvändiga inom området. På plankartan finns
upplysningstext om detta.
Det norra området (A) – terminalområdet – ligger relativt nära Svappavaara samhälle och i
direkt anslutning till E10. I detta område har därför bygglovbefrielsen blivit lägre. Bygglov
krävs för om- och tillbyggnader och upplag högre än 10 meter, eftersom dessa kan bli väl
synliga från E10 och samhället. För murar och plank krävs bygglov, eftersom bullerplank i
anslutning till E10 innebär stor påverkan på upplevelsen för vägtrafikanter. Byggnader och
anläggningar som kommer att uppföras inom området ska klara de säkerhetskrav som ställs
invid järnvägen. Samråd om placering och uppförande av byggnader eller anläggningar ska
göras med Trafikverket då det blir aktuellt.
I det södra området (B) har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de befintliga. När
det gäller högsta tillåtna byggnadshöjd för bygglovbefriade åtgärder anges dels en högsta
tillåtna byggnadshöjd som är angiven som plushöjd i meter över havet (+415 meter), dels en
högsta byggnadshöjd på 20 meter. Det innebär att t.ex. kan en byggnad på maximalt 20
meter uppföras på de övre högre delarna av planområdet eller så kan en högre byggnad
uppföras om den inte överstiger +415 meter. Högre och/eller större om- och tillbyggnader
och nya byggnader kräver bygglov.

Ändrad lovplikt
Inom området undantas kravet om bygglov för ett antal åtgärder:
För det norra området (A), Terminalområdet gäller att bygglov inte krävs för:
 Till- och ombyggnad av byggnad eller anläggning med en största byggnadsyta på
500 kvm och en högsta höjd på 10 meter.
 Uppfyllnader och schaktningar.
 Upplag och materialgård till en högsta höjd av 10 meter.
 Inrätta andra anläggningar såsom fasta cisterner och parkeringsplatser utomhus.
(Bygglov krävs för plank)
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För södra området (B) gäller att bygglov inte krävs för:
 Till- och ombyggnad av byggnad eller anläggning med en största byggnadsyta på
500 kvm antingen upp till en maximal höjd om +415 m.ö.h. eller med en högsta
byggnadshöjd på totalt 20 meter.
 Uppfyllnader och schaktningar.
 Upplag och materialgård till en högsta höjd av 10 meter.
 Inrätta andra anläggningar såsom fasta cisterner, murar eller plank samt
parkeringsplatser utomhus.

Placering, utformning, utseende
De befintliga byggnaderna ligger i ett stråk mellan Gruvberget och Leveäniemi dagbrott. I
den norra delen där terminalområdet planeras bör bebyggelsen hållas till en högsta höjd av
10 meter. Eftersom Svappavaara samhälle ligger nära bör även storleken hållas måttlig för
att inte bli ett för dominerande inslag i stadsbilden.
I den södra delen kan bygglovbefriade om- och tillbyggnader tillåtas vara högre och större.
Perspektivverkan från utblickar i Svappavaara kommer att få dessa byggnader att verka
mindre än i verkligheten.
Färgsättningen på befintliga byggnader är grå, bruna och röda mättade färger samt några
tegelbyggnader. Nya byggnader föreslås uppföras i ett par olika kulörer men med samma
mättnad som befintliga.

LANDSKAPSBILD
Svappavaara samhälle ligger i en sydvästsluttning med utblick mot gruvområdet. Samhället
har en historia från 1600-talet då det anlades som ett gruvsamhälle. Från många platser i
samhället är gruvan synlig med de stora upplagen och byggnader som syns ovanför befintlig
trädvegetation. Byggnaderna ligger på ca 2 km avstånd från samhället. Byggnaderna för
gruvverksamheten är stora och höga, och är ett tydligt inslag i landskapet. Färgsättningen
gör dock att bebyggelsen smälter in i landskapet. Områdesbestämmelserna medger
bygglovbefrielse för om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse, max 500 kvm till en höjd av
högst 10 meter i område A och antingen upp till en maximal höjd om +415 m.ö.h. eller högst
20 meter i område B. De byggnader som områdesbestämmelsena medger bedöms inte vara
synliga från Svappavaara samhälle.
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Vy från Fogdevägen mot gruvområdet

Vy från Ormen Långe mot gruvområdet
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TRANSPORTER
Befintliga trafikförhållanden
E10 passerar öster om område A, och byggnadsförbud råder inom 30 meter från vägområdet. Bestämmelseområdets gräns är lagd 45 meter från vägkant på E10 för att inte hamna i
konflikt med byggnadsförbudet och riksintresset. Till gruvområdet finns en befintlig väg som
leder till huvudentrén från E10. Inom gruvområdet finns transportvägar för gruvområdets
egna behov. Tågtrafikterminal finns inom planområdets norra del med ett stickspår för
tågvändning. Separat infart till terminalområdet finns från E10.

Tågtrafik
En förstudie har tagits fram som beslutsunderlag för val av terminalalternativ för lastningen i
Svappavaara.

Biltrafik
Befintlig angöringsväg till gruvområdet kommer att användas för biltrafik till område A och B.
Parkering för anställda och besökande finns utanför grindarna vid huvudentrén.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Damning och buller
Verksamheten vid terminalen kan komma att orsaka viss damning och buller vid lastning och
lossning. Områdesbestämmelser reglerar dock inte frågor som buller och damning utan
dessa frågor hanteras genom miljölagstiftningen. Ett högt befintligt plank finns idag som
skydd mot buller längs med E10 i område A, och behov av högre eller längre plank kan bli
aktuellt. Bygglov ska sökas för uppförande av nytt eller utökat plank.

Bullerplank vid infarten

Sprängning
Leveäniemi dagbrott som ligger öster om det södra området planeras att återupptas, och
tömning av vattnet i dagbrottet pågår. När verksamheten återupptas kommer sprängningar
av berg att utföras i dagbrottet. Vid sprängningarna finns det risk för stenkast, och ett
säkerhetsavstånd på 600 meter kommer att krävas. Vid sprängning får inga människor vistas
inom säkerhetsavståndet. Även vibrationer i marken kan uppstå vid sprängning. Störnings-
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risken hanteras i miljötillståndsansökan för Leveäniemi dagbrott men kommer att påverka
område B genom vibrationer och behov av utrymning av området vid sprängning.

Förorenad mark
LKAB har gjort en inventering av förorenade områden enligt MIFO. Delar av planområdet
ligger inom ett delområde som benämns som deponiområde med en preliminär riskklass 2,
dvs stor risk. Innan schaktning utförs inom området bör det undersökas med avseende på
föroreningar i mark och vatten.

Säkerhet
För att säkra brandvattensystemet finns en separat försörjning till brandvatten i
Svappavaara, där vattnet tas via en brandvattenreservoar och därmed gör
vattenförsörjningen säkrad även vid spänningsbortfall.

GRUNDKARTA OCH FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING
Gränsen för områdesbestämmelserna är redovisad på ett utdrag ur Lantmäteriets
fastighetskarta kompletterad med kartunderlag från LKAB.
Lantmäteriet har upprättat en fastighetsförteckning för planområdet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planförfattare är planeringsarkitekt MSA Sara Bergvin på Sweco Architects i Falun. Arkitekt
SAR/MSA Yvonne Seger, Sweco Architects Falun, har medverkat i arbetet med områdesbestämmelser.
Planen upprättas på uppdrag av LKAB, vars projektledare är Göran Olovsson. Även Nina
Eliasson, LKAB, har medverkat i arbetet.
Kommunens planhandläggare är Angelika Marielund-Holmqvist på samhällsbyggnadskontoret.

Sweco Architects i Falun

Sara Bergvin
Planeringsarkitekt MSA
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