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Detaljplan för  
 
MERTAINENGRUVAN 
 
Del av Svappavaara 1:25 m.fl. 
 
 

Kiruna kommun, Norrbottens län    

Miljö- och Byggnämnden 
 
 
 

UTLÅTANDE 
 

 
PLANFÖRFARANDE 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 december 2012 till och med 24 
januari 2013. Planen hanteras med normalt planförfarande. Handlingar har skickats ut till sak-
ägare enligt fastighetsförteckning och till kommunala förvaltningar, statliga verk, Länsstyrelsen 
samt övriga berörda enligt kommunens remisslista. Under utställningstiden har 4 yttranden 
inkommit, vilka har sammanfattats och kommenterats nedan. Yttrandena finns i sin helhet i 
miljö- och byggnämndens planakt.  
 
 
INKOMNA SYNPUNKTER 
1.  Länsstyrelsen i Norrbottens län, inkom 2013-02-05 

2.  Lantmäteriet, inkom 2013-01-04  (ingen erinran) 
3.  Sjöfartsverket, inkom 2013-01-14 (ingen erinran) 

4.  Trafikverket, inkom 2013-01-28 

 

Inkommen skrivelse efter granskningstiden: 

5.  LKAB, inkom 2013-03-21 

 

 
1. Länsstyrelsen:   
Sedan samrådet har vissa mindre justeringar skett av planförslaget. Lägen för infarter har 
justerats, bestämmelser om byggnadshöjd och krav på att vegetation skall sparas har tillförts 
för området närmast väg E10. Planbeskrivningen har även kompletterats med förtydliganden i 
flera avseenden, bl.a. avseende frågeställningar avseende vad som kommer att hanteras i den 
pågående tillståndsprövningen för verksamheten.  
 
Länsstyrelsen anser dock att graden av påverkan på riksintresset väg E10 inte klarlagts i 
tillräcklig omfattning i planförslaget. I planbeskrivningen hänvisas till att Trafikverket arbetar 
med frågan, liksom med eventuella åtgärder på Svappavaarabanan, i en förstudie. Läns-
styrelsens uppfattning är att det behöver vara utrett att transporter till och från området, liksom 
verksamheter inom området, kan ske utan att funktionen hos riksintresset väg E10 påtagligt 
påverkas. 
 
Länsstyrelsens bedömningar från samrådsskedet kvarstår även när det gäller att vissa 
prövningsfrågor behöver vara avklarade innan planen antas, eftersom utfallet av dessa 
prövningar kan få till följd att omdisponering eller anpassningar av planområdet kan bli nöd-
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vändig. Länsstyrelsen konstaterar bl.a. att planens utformning är direkt beroende av att 
tillståndsfrågor för Natura 2000 och dispens enligt artskyddsförordningen är avklarade. Finns 
en art i området som omfattas av Art- och habitatdirektivet och vars gynnsamma bevarande-
status skulle påverkas av kommande gruvverksamhet, så kan i princip inte dispens beviljas för 
denna verksamhet. Skulle påverkan på Natura 2000-områdena bli så stora att tillstånd inte kan 
beviljas kan det medföra en regeringsprövning. Slutsatsen blir därför att är bedömningen av 
påverkan på berörda Natura 2000-områden samt skyddade arter är av mycket stor vikt för att 
möjliggöra projektet. Enligt Länsstyrelsens uppfattning kan därför inte planen antas innan 
dessa frågor har behandlats.  
 
Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL.  
Länsstyrelsen kan inte utesluta att ett genomförande av planförslaget kan medföra risker för 
påtaglig skada på riksintresse för kommunikationer, med hänsyn till framkomligheten på väg 
E10. Länsstyrelsen kan därför komma att pröva planen.  
 
Samråd  
Samråd har skett med Länsstyrelsens naturvårds-, miljöskydds- samt naturresurs- och 
rennäringsenheter.  
 

Kommentar: Trafikverket har 2013-01-28, efter granskningstiden, skickat ut 
”Vägplan, Vägåtgärder E10 Mertainen-Pitkäjärvi på samråd”. Kiruna kommun har 
i sitt yttrande över vägplanen framhållit vikten av att beakta trafiksäkerheten på 
E10. Kommunen har förordat planskilda korsningar både i Mertainen och vid 
Pitkäjärvi samt att en förbifart, som kan nyttjas vid avstängning av E10 vid 
sprängning i dagbrottet, anordnas i Mertainen. Även LKAB har yttrat sig över 
vägplanen och i det sammanhanget tagit fram en översiktlig trafikutredning för 
korsning på E10 vid Mertainen (Sweco 2013-02-27). Denna utredning visar en 
alternativ utformning av en plankorsning, som ska uppfylla kraven på trafiksäker-
het. Detaljplanen reglerar inte utformningen av E10 samt anslutningsvägar till 
denna. Planen har utformats och avgränsats på sådant sätt att den möjliggör olika 
tänkbara trafiklösningar både vad gäller väg- och järnvägstrafik. Prövning av 
utformning av anslutningsväg och eventuella åtgärder på E10 prövas via Väg-
lagen. Kommunen anser att påverkan på E10 är tillräckligt belyst i detaljplane-
ärendet.  
 
Enligt 4 kap 2 § minerallagen görs prövningen mellan olika riksintressen (3 och 4 
kap miljöbalken) redan vid prövningen gällande bearbetningskoncessionen. Det 
innebär att i bearbetningskoncessionen har en principiell avvägning redan gjorts 
vad gäller riksintressena.  
 
LKAB har med anledning av Länsstyrelsens yttrande samt tidigare yttrande från 
Naturskyddsföreningen inkommit med en begäran om att den nordöstra delen av 
detaljplaneområdet, som berörs av planerat sidobergsupplag, undantas från 
kommunens antagande i avvaktan på miljödomstolens prövning av miljötillståndet 
(se även nedan under skrivelse 5). När miljötillstånd har erhållits ska sidobergets 
placering detaljplaneläggas. Frågor som hör samman med artskyddsförordningen 
och eventuell dispens från denna bedöms höra samman med miljötillståndspröv-
ningen.  
 

 
2. Lantmäteriet: Ingen synpunkt. 
 
3. Sjöfartsverket: Ingen synpunkt. 
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4. Trafikverket: Trafikverket har under 2012 påbörjat en förstudie för att i ett helhetsperspektiv 
utreda förutsättningarna och finna lösningar för framtida väg- och järnvägstransporter i 
området.  
 
Från den 1 januari 2013 gäller en ny lagstiftning för den fysiska planläggningen. Den nya 
planläggningen innebär en sammanhållen process utan skedesindelning. Den tidigare för-
studien utgör ett samrådsunderlag som kommer att ligga tillgrund för länsstyrelsens bedömning 
om betydande miljöpåverkan (BMP). Vägplan kommer att upprättas i det fortsatta arbetet. 
Underlaget planeras skickas ut på samråd i början av februari. 
 
Trafikverket kan därmed inte i dagsläget bedöma om erforderliga åtgärder längs sträckan 
kommer att ta mark i anspråk som innebär en konflikt med förslaget till detaljplan.  
 
I avsnittet om plankonsekvenser beskrivs att en riskanalys har gjorts med avseende på risk för 
stenkast vid sprängning i dagbrottet. Med utgångspunkt från denna planerar LKAB att E10 
kommer att stängas av vid vissa sprängningstillfällen. För att detta ska ske krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen, sådant tillstånd finns inte. Tillstånd kan ges om alla parter i målet är överens om 
förutsättningarna och påverkansgraden. Ett underlag som krävs för bedömning om tillstånd för 
stängning av vägen, är en konsekvensanalys som även omfattar förslag till åtgärder som kan 
minska de negativa effekterna. 
 
Efter granskningstiden har svar via e-post inkommit från Trafikverket: 
Angående detaljplanen: 
Om framtida vägområde för E10 förbi Mertainen endast omfattar att inrymma breddning för 
2+1-väg, eventuella korsningar i plan och den planskilda väganläggningen (för anslutning mot 
gruvområdet) med tillhörande ramper görs som enskild, innebär detaljplanen ingen konflikt 
med arbetsplanen/E10. 
 
Däremot är det viktigt att precisera var enskilda anslutningar såväl i plan som planskilda ska 
göras på E10 då detta är av betydelse för utformningen om E10 ska göras mötesfri. Var 
anslutningar hamnar utgör även förutsättning för åtgärder avseende den befintliga 
Hopukkavägen som ansluter till E10 längre österut. 
 

Kommentar: Detaljplanens gräns har lagts 45 meter från E10 för att ge utrymme 
för breddning av vägen. Anslutningen till Mertainen föreslås som enskild väg då 
det endast är verksamheten som har nytta av den anslutningen. Därmed bör 
ingen konflikt uppstå mellan detaljplanen och vägområdet för E10. 
 

I detaljplanen är placeringen av anslutning mot E10 inte reglerad. Eftersom an-
slutningen inte är redovisad i detaljplan krävs tillstånd enligt 39§ Väglagen och i 
samband med denna prövning lämnar Trafikverket föreskrifter om placering och 
utformning av anslutningen. Genom att anslutningen inte är redovisad i detalj-
planen kan även bestämmelserna i 40-41 §§ Väglagen tillämpas om behov skulle 
uppstå att förelägga om förändringar av befintlig utfart.  
 
Inför begäran om avstängningen av E10 vid sprängningar kommer LKAB att ta 
fram erforderligt underlag angående åtgärder och konsekvenser. Kommunen har 
begärt att LKAB ska utreda möjligheten att anlägga en så kallad nödväg. Detalj-
planen påverkar inte möjligheten att anordna nödväg, utan detta är en fråga som 
prövas i annan ordning. 

 
 
5. LKAB: LKAB har efter granskningstidens utgång inkommit med ett yttrande efter att LKAB 
har tagit del av Länsstyrelsens granskningsyttrande 2013-02-05 över detaljplanen. LKAB 
konstaterar att Länsstyrelsen i sitt yttrande har framhållit att ”vissa prövningsfrågor behöver 
vara avklarade innan planen antas, eftersom utfallet av dessa prövningar kan få till följd att 
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omdisponering eller anpassningar av planområdet kan bli nödvändig”. Parallellt med 
detaljplaneprocessen pågår prövning hos miljödomstolen av LKAB:s ansökan om miljötillstånd 
för den planerade gruvverksamheten.  
 
Med anledning av Länsstyrelsens yttrande föreslår LKAB att den nordöstra delen av detalj-
planeområdet som omfattar sidobergsupplaget undantas från kommunfullmäktiges antagande 
av detaljplanen i avvaktan på miljödomstolens prövning av miljötillståndet för gruvverksam-
heten. När miljötillstånd har erhållits kan sidobergets placering detaljplaneläggas. 
 

Kommentar: Kommunen undantar den nordöstra delen av detaljplaneområdet 
som omfattar sidobergsupplaget. Berörd sakägare av undantaget är endast LKAB 
i sin funktion som fastighetsägare och verksamhetsutövare, vilket innebär att 
detaljplanen inte behöver hanteras med förnyad granskning.  

 
 
EJ TILLGODOSEDDA SAKÄGARE 

Samråd  
Naturskyddsföreningen har i samrådet framfört synpunkter på placeringen av upplag för 
sidoberg och sovringsavfall. Genom att del av detaljplaneområdet undantas från antagande 
tillgodoses synpunkten delvis.  

 
 

FÖRSLAG TILL UTLÅTANDE OCH STÄLLNINGSTAGANDE 
Under granskningstiden har fyra yttranden inkommit. Efter granskningstidens utgång har en 
skrivelse inkommit från LKAB.  
 
Efter granskningsskedet har en ändring av ett egenskapsområde gjorts (n1). Avgränsningen 
för n1-området i planområdets nordvästra del har utökats för att kunna uppfylla syftet med 
bestämmelsen. Berörda sakägare och Länsstyrelsen har tagit del av ändringen och anser att 
den föreslagna ändringen dels är ringa och dels att den bidrar till att uppnå syftet med 
planbestämmelsen n1. Länsstyrelsen anser därmed inte att någon ny granskning behöver 
genomföras. 
 
Med anledning av LKAB:s skrivelse undantas den nordöstra delen av planområdet. Område för 
sidobergsupplag ska detaljplaneläggas efter att miljödomstolens prövning av tillståndsärendet 
är avgjord. 

 
 
LAGA KRAFT 
Efter det att planen antagits av miljö- och byggnämnden, länsstyrelsen beretts möjlighet att 
föra talan mot planförslaget och inga besvär finns (eller har avgjorts) mot planen vinner den 
laga kraft, 3 veckor efter antagande. Genomförandetiden börjar löpa och planen ska 
tillämpas vid lovprövningar och fastighetsbildning. 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 
Kiruna i mars 2013 

 

Angelika Marielund-Holmqvist 
Planhandläggare 


