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Detaljplan för Svappavaara 1:25,(Mertainengruvan) Industri 

Gruvverksamhet, Kiruna kommun 

Bakgrund 

Kiruna kommun har under tiden 27 december 2012-24 januari 2013 ställt ut förslag till 

detaljplan för Svappavara 1:25, Mertainengruvan.  Inom området har gruvverksamhet 

bedrivits tidigare och LKAB avser att återuppta verksamheten. Tillståndsprövning enligt 

miljöbalken pågår parallellt med detaljplanearbetet. 

 

Länsstyrelsen har yttrat sig över samrådsversionen av planförslaget 2012-10-22. 

 

Planområdet ligger inom område av riksintresse för värdefulla ämnen och material och 

delvis inom område av riksintresse för rennäring. Väg E10 liksom Malmbanan utgör 

riksintresse för kommunikationer. Vattendrag inom planområdet, eller som avvattnas 

från planområdet bl.a. Mertasetno, ligger inom Torne älvs avrinningsområde och ingår i 

Natura 2000-området Torne älven. 

 

Ingen detaljplan finns för aktuellt planområde. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande pågående tillståndsprövning  

medföljde planhandlingarna i samrådsskedet, men då planen helt utformas efter den 

planerade verksamheten har kommunen valt att endast upprätta en MKB för 

tillståndsprövningen och i planhandlingen bara redovisa de slutsatser från denna som är 

relevanta för detaljplanen. 

Länsstyrelsens synpunkter 

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. Länsstyrelsens 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.  
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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 

nödvändig. 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 bevarandestatus 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. 

 

 

 

 

 

Björn Adolfson 

Länsarkitekt  
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