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Detaljplan för  

Mertainengruvan 

del av fastigheten Svappavaara 1:25 m.fl. 

Kiruna Kommun, Norrbottens län 

 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
PLANFÖRFARANDE 
Samråd om planförslaget har skett under tiden 17 september - 15 oktober 2012. Planen 
hanteras med normalt planförfarande. Handlingar har skickats ut till sakägare enligt fastig-
hetsförteckning och till kommunala förvaltningar, statliga verk, länsstyrelsen samt övriga 
berörda enligt kommunens remisslista. Under samrådstiden har 8 yttranden inkommit, vilka 
har sammanfattats och kommenterats nedan. Yttrandena finns i sin helhet i miljö- och bygg-
nämndens planakt. Länsstyrelsens samrådsyttrande bifogas denna samrådsredogörelse. 
 
Yttranden har inkommit från följande instanser 

1. Länsstyrelsen Norrbotten 
2. Skanova (Ingen erinran) 
3. Bergsstaten (Ingen erinran) 
4. Trafikverket 
5. Luftfartsverket 
6. Kiruna kommun, Tekniska verken 
7. Räddningstjänsten Kiruna  
8. Vattenfall 
9. Naturskyddsföreningen  

 
 
 
INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Statliga myndigheter och verk 
 
1. Länsstyrelsen Norrbotten: 
Naturmiljö  
Förutom att aktuellt planområde berör olika områden av riksintresse, så omfattar plaområdet 
områden med mycket höga naturvärden framförallt knutna till urskogsmiljöer, vilket fram-
kommit i de naturinventeringar som LKAB låtit genomföra. Dessa områden ligger inte huvud-
sakligen där själva gruvbrytningen avses ske, utan berörs mer av det område som föreslås 
för upplag, byggnader och andra tillhörande verksamheter. Länsstyrelsen anser att större 
hänsyn behöver tas till områdets naturvärden och att de kringverksamheter som tillkommer 
bör lokaliseras till områden där naturvärdena inte påverkas i lika hög grad. Ju mer av de 
mest värdefulla delarna och strukturerna som lämnas orörda, ökar dessutom områdets 
möjlighet att återhämta sig efter avslutad gruvverksamhet. Länsstyrelsen rekommenderar 
därför kommunen att se över planområdets disposition när det gäller aktuella kringverksam-
heter. Detta torde eventuellt kunna medföra en annan avgränsning av planområdet där 
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områden med höga naturvärden undantas från området för gruvan. Under alla förhållanden 
behöver planen anpassas för ökad hänsyn till höga naturvärden. 
 
Landskapsbild  
Länsstyrelsen noterar att de höjder som avses tillåtas för upplag förefaller vara i högsta 
laget, då de med de förslagna höjderna kommer att konkurrera med angränsande välkända 
landmärken i form av berget Mertainens två toppar. Länsstyrelsen anser att kommunen bör 
överväga att begränsa tillåten upplagshöjd till nivåer som gör att gruvan inte får en så 
framträdande roll i landskapet. Detta kan eventuellt innebära att nya områden för upplag 
behöver identifieras, vilket även bör ske med anledning av hänsyn till naturmiljön.  
 
De förslag till riktlinjer avseende skyddsplantering, terränganpassning, färgsättning mm, som 
finns i planbeskrivningen sidan 14 och som syftar till att begränsa gruvanläggningens omgiv-
ningspåverkan när det gäller landskapsbilden, behöver följas upp med planbestämmelser för 
att säkerställa att de genomförs. 
 
Väg E10  
I planförslaget uppges att verksamheten innebär en belastning på befintlig infrastruktur, med 
sämre framkomlighet i trafiken som följd. Länsstyrelsen noterar även att det inte är möjligt för 
den allmänna trafiken att använda sig av alternativa vägsträckningar (permanent eller 
tillfälligt) i samband med sprängning, utan att trafiken måste stoppas när sprängningar sker. 
Det går inte att utläsa av planhandlingarna vad sådana stopp av trafiken längs väg E 10 kan 
komma att medföra i fråga om risker och konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som 
måste använda vägen i samband med utryckning. Frågan om behov av skyddsavstånd 
mellan E10 och lokaler där människor kommer att vistas behöver också belysas, då väg E10 
är rekommenderad väg för transporter av farligt gods.  
 
Planförslaget möjliggör tre lägen för anslutningar mot väg E10. Trafikverket genomför för 
närvarande en förstudie för att i ett helhetsperspektiv utreda förutsättningarna och finna 
lösningar för framtida väg och järnvägstransporter, där bl.a. lämpliga lägen för anslutningar 
mot väg E10 kan utkristallisera sig. Planförslagets lösningar bör samordnas med vad som 
framkommer i Trafikverkets förstudie. Även behov av förändringar och säkerhetsåtgärder på 
E10 och Svappavaarabanan som enligt planbeskrivningen kommer att utredas av 
Trafikverket och LKAB behöver vara klarlagda innan planen antas. 
 
Rennäring  
Delar av planområdet nyttjas av rennäringen och såväl Gabna som Laevas samebyar 
kommer att beröras av den planerade gruvverksamheten. En flyttled av riksintresse går strax 
söder om planområdet. Påverkan sker både i form av att marker tas i anspråk och att buller, 
damning och andra aktiviteter kan inverka störande för renarna, vilket framgår av planhand-
lingarna. Det går dock inte att utläsa vilka anpassningar som avses göras för att minimera 
påverkan på rennäringen, förutom att diskussioner förs mellan LKAB och berörda samebyar. 
Planbeskrivningen behöver förtydligas avseende detta.  
 
Vid en eventuell omdisponering av planområdet för att minska intrånget i värdefulla naturom-
råden så är det mycket viktigt att konsekvenserna för rennäringen beaktas. 
 
Kulturmiljö  
Av MKB:n behöver det redovisas hur bedömningen att fornlämningarna inte påverkas har 
gjorts. Det kan tillexempel vara typ av fornlämning samt avstånd från och typ av planerad 
verksamhet som varit det som utgjort grunden för bedömningen och det är viktigt att 
redovisas. På de kartor som redovisas i MKB bör även de skyddsområden som Länsstyr-
elsen har meddelat för fornlämningarna redovisas.  
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Av planbeskrivningen framgår att ett antal fornlämningar kommer att förstöras av den 
planerade verksamheten. Länsstyrelsen behöver informeras om vilka lämningar som tagits 
bort i samband med verksamheten.  
 
Damning  
Länsstyrelsen bedömer att beskrivningen i planförslaget avseende utsläpp till luft i form av 
damning är bristfällig, men förutsätter att frågan om hur dammande material skall behandlas 
kommer att hanteras och regleras i tillståndet för verksamheten. Länsstyrelsen vill dock 
betona att frågeställningen är av stor betydelse med hänsyn till påverkan på människors 
hälsa och miljön och även påverkan på värdefulla naturmiljöer och väg E10 som är av 
riksintresse, samtidigt som det tidvis bedrivs rennäring av betydelse i området m.m. Som 
skadebegränsande åtgärder nämns bl.a. att skogsridåer inom och runt industriområdet ska 
kvarlämnas. Detta behöver följas upp med bestämmelser på plankartan för att säkerställas 
(jfr ovan avseende landskapsbilden).  
 
Vatten  
Den planerade gruvverksamheten bedöms ge upphov till dels hydrologisk påverkan, genom 
förändrade flödesmönster, och kemisk påverkan genom utsläpp av föroreningar till recipient. 
Utsläppen uppges ske genom utsläpp av överskottsvatten eller diffusa utsläpp från upplag. 
Till övervägande del kommer vattenburna föroreningar att hamna i vattendraget Mertaseno. 
Dessa frågor hanteras inom ramen för tillståndsprövningen och bör vara avgjorda innan 
planen antas.  
 
Länsstyrelsen har i yttrande till Mark- om miljödomstolen, i samband med prövningen av 
verksamheten enligt 9 kap miljöbalken, framhållit att påverkan på vattendraget Mertaseno 
inte är tillräckligt beskrivet. För att verksamhet av detta slag ska kunna bedrivas inom 
planområdet krävs att bolaget redovisar en bedömning som utgår från de platsspecifika 
förhållandena samt redovisar de åtgärder som kommer att vidtas för att undvika eller 
minimera utsläpp till vatten så långt det är möjligt och rimligt. För att planförslaget skall kunna 
genomföras krävs att erforderliga tillstånd inhämtats bl.a. vad avser hydrologisk påverkan.  
 
Övrigt  
Planens genomförande är över huvud taget beroende av utfallet på den pågående miljöpröv-
ningen för gruvverksamheten som bl.a. omfattar miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet 
och dispens från artskyddsförordningen. Sannolikt kommer även en s.k. natura 2000-pröv-
ning att ske samtidigt. Kommunen hänvisar till den MKB som är framtagen inför miljöpröv-
ningen. Länsstyrelsen anser att denna är alltför ofullständig för att man ge en tillräcklig 
uppfattning om miljökonsekvenserna av den verksamhet som planen ska medge. De syn-
punkter Länsstyrelsen lämnat i yttrandet över tillståndsansökan bedömer vi som relevanta 
även för detaljplaneförslaget varför vi hänvisar till länsstyrelsens yttrande daterat 4 sept 2012 
(d nr 551-3477-12, 25 84 103-2).  
 
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, eftersom framkomligheten på väg E10 
tidvis kan komma att behöva stängas. Länsstyrelsen kan därför komma att pröva planen.  
 
Samråd  
Samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsens enheter för kulturmiljö, miljöskydd, rennäring, 
naturvård och krishantering samt med Trafikverket. 
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Kommentarer:  
Texten i planbeskrivningen, som beskriver alternativa utformningar av 
verksamhetsområdet utvecklas vad gäller vald utformning. LKAB har låtit 
Enetjärn Natur AB ta fram en utredning om arter som omfattas av Artskyddsför-
ordningen, förekomst och påverkan. Planbeskrivningen kommer att kompletteras 
utifrån Enetjärns utredning, se sida 49-50.  
 
Med hänsyn till både naturmiljö och landskapsbild införs planbestämmelse om 
bevarande av naturmark för vissa områden i planens ytterkanter. Det gäller 
området närmast E10 (inom 100 meter från vägen), delar av området som 
gränsar mot plangränsen i väster samt delar av området mot plangränsen i syd-
ost, Bestämmelsen ska utformas så att befintlig natur bevaras i största möjliga 
utsträckning, men att åtgärder som serviceväg eller dylikt vid behov kan 
anläggas. Minst 80% av naturmarken ska bevaras inom de utpekade områdena. 
Att införa sådana begränsande bestämmelser i de centrala delarna av planom-
rådet bedöms olämpligt med hänsyn till den flexibilitet som bör finnas inom detalj-
plan för industriändamål. I miljöprövningen görs avvägningar mellan olika val av 
industriteknik, miljöteknik och ianspråktagande av naturresurser. Sänker vi 
höjden på upplagen kommer mer mark tas i anspråk, vilket kan leda till att då 
måste myrmark som är klass 1 klassade istället tas i anspråk. Sida 51 i 
planbeskrivningen beskrivs påverkningarna av landskapsbilden i Mertainen.  
 
Riktlinjer som anges i planbeskrivningen på sida 15 ska vara vägledande både 
för LKAB vid anläggandet av området och utförandet av bygglovbefriade åtgärder 
och vid handläggning av bygglovsärenden. Detaljplaner skall inte vara mer 
detaljerade än vad som är nödvändigt med hänsyn till planens syfte. Det kan 
tyckas med att bestämma utformning och placering av byggnader inom 
industriområdet kan vara för detaljerat, när det egentliga syftet är att möjliggöra 
för gruvindustri. Med detaljplanen har det reglerats för att landskapsbilden inte 
ska skadas (höjdbestämmelser på upplagen) och att det skall finnas en 
vegetationsridå längs E10. Miljödomstolen kommer även att sätta krav på 
skyddsanordningar när det gäller exempelvis krossverk, cisterner och byggnader 
när det gäller material och färg som exempel.  
 
Kommunen tillsammans med LKAB och SWECO har haft ett underhandsamråd 
med Trafikverket med anledning av deras skrivelse om E10 och 
Svappavaarabanan, se kommentar nedan. Vid detta samråd konstaterades 
också att LKAB har bildat en arbetsgrupp som diskuterar vilka åtgärder som 
behövs med anledning av sprängningsarbeten som kan komma att påverka E10. 
I arbetsgruppen ingår bl.a. Trafikverket och kommunens Räddningstjänst. 
Planbeskrivningen på sida 38 ska förtydligas vad gäller påverkan på E10 med 
anledning av sprängningsarbetena. Trafikverket håller även på med ett arbete om 
att ta fram en förstudie. Den beräknas vara klar kring årsskiftet.  
 
Planbeskrivningen, s.38, kompletteras vad gäller risker i samband med 
transporter av farligt gods på E10 och skyddsavståndet mellan E10 och lokaler 
där människor kommer att vistas stadigvarande. 
 
Planbeskrivningen, s.47, förtydligas vad gäller detaljplanens avgränsning kontra 
planerade åtgärder för att minska påverkan på rennäringen.  
 
I planbeskrivningen finns redan hänvisning till de arkeologiska utredningar som 
gjorts samt vilka lämningar som har påträffats. Samtliga fornlämningar ligger 
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utanför detaljplaneområdet och är redovisade med skyddsområden i grundkartan. 
Redovisningen förtydligas i kartan genom förstärkning av linjebeteckning. Av 
planbeskrivningen framgår också att drygt 100 meter sydost om planområdet, 
mellan planområdet och bäcken Mertaseno finns två registrerade fornlämningar, 
härdar (Raä 2518 och 2520). Grunden för bedömningen att dessa inte bedöms 
påverkas av planläggningen är avståndet till detaljplaneområdet. Härd Raä 2520 
ligger betydligt närmare E10 än den kommer att ligga i förhållande till industri-
området. Planbestämmelserna (n och korsmarkering) innebär dessa utom att 
området närmast dessa fornlämningar inte får exploateras, med undantag av 
enstaka mindre teknikbyggnad. LKAB har som verksamhetsutövare skyldighet att 
upplysa Länsstyrelsen om vilka fornlämningar som är berörda, enligt KML kap 2.  
 
Planbeskrivningen, s.60, kompletteras vad gäller damning. LKAB kommer att 
utföra förebyggande arbete för att kunna minska de höga dammvärdena, vilket 
kan medföra ett konstaterande om att damningen från verksamheten inte 
bedöms påverka hälsa och gällande miljökvalitetsnormer kommer inte att 
överskridas.  
 
Påverkan på vattenmiljö regleras i tillståndsansökan. Planbeskrivningen, s.41, 
kompletteras vad gäller påverkan på ytvatten och Natura2000-området med 
Mertaseno. LKAB ska även uppdatera beräkningarna som ska kontrollera 
flödesförändringarna.  
 
Komplettering i MKB:n när det gäller tillståndsprövningen (även detaljplanens 
MKB) kommer i morgon 2012-11-27 lämnas in till Miljödomstolen. Några av de 
kompletteringar som har genomförts är: 

 Naturmiljön; där en naturvärdesinventering har gjorts av Enetjärns Natur 
AB, kompletteringar av naturmiljöns påverkningar, genomfört en 
jämförelse med ett västligt läge och olika resonemang av lokaliseringar av 
verksamheten.  

 Landskapsbild: fotomontage har tagits fram. 
 Påverkan på E10: utredning om effekter på trafikmängden, boendemiljöer, 

luftföroreningar, damning, naturmiljö och rennäring. Det har också gjorts 
en analys om påverkningarna av avstängningen av E10:an.  

 Rennäringen: redovisning av diskussionerna som har utförts med 
samebyarna.  

 Kulturmiljön: Det har genomförts en kompletterade arkeologisk 
undersökning och hänsyn till Skogsvärdslagens paragrafer. 

 Damning: det har utförts en utökad studie rörande emissioner till luften 
och LKAB redovisar även åtgärder som skall minska på damningen.  

 Vatten: det har skett kompletterade utredningar om påverkan på vatten 
utifrån de önskemål som fanns från olika myndigheter.  

 
 

4. Trafikverket: Trafikverket håller för närvarande på att starta upp arbetet med en förstudie 
för att utreda förutsättningarna och hitta lösningar för väg- och järnvägstransporterna till följd 
av gruvbrytningen. Förstudien omfattar att utreda möjligheterna till att ansluta ett industrispår 
från gruvan i Mertainen till Svappavaarabanan samt en ny driftplats i anslutning till detta. 
Detta kan också innebära åtgärder för att hänsyn ska tas till andra intressen i området, t.ex. 
rennäringen. Förutom lösningar för järnvägstransporterna ska behoven på E10 till följd av 
gruvbrytningen klarläggas, bl.a. korsningsutformningar för att upprätthålla god trafiksäkerhet, 
hastighetsbegränsning, säkerhetsavstånd vid sprängning.  



6 
 

 
I dagsläget vet inte Trafikverket vilka lösningar som krävs, var eventuella planskildheter och 
andra korsningar är bäst placerade, eller vilka utrymmen olika lösningar kräver. Förstudien 
planeras att vara klar i januari 2013. 
 
I förslaget till detaljplan fastställs anslutningar till gruvområdet geografiskt och till antalet. Det 
finns risk att dessa inte korrelerar mot de lösningar som förstudien kommer fram till. 
 
Generellt sett anser Trafikverket att antalet anslutningar mot det statliga vägnätet ska 
minimeras sett ur ett framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv. Trafikverket anser att 
resultatet från förstudien inväntas innan detaljplanen antas. 
 

Kommentarer: Kommunen tillsammans med LKAB och SWECO har haft ett 
underhandsamråd med Trafikverket med anledning av deras skrivelse. Då kom 
man överens om att planområdets gräns justeras så att den ligger 45 meter från 
vägbanan. Detta medger god handlingsfrihet vad gäller olika lösningar av 
vägutformningen, beroende på vad förstudien kommer att visa. Bedömningen 
som Trafikverket har gjort är att detaljplanearbetet inte behöver avvakta 
förstudiens resultat utan kan fortskridas.  
 
Planområdet för gruvområdet ligger indraget från E10 och dess vägområde och 
är avskilt från vägen av icke planlagd naturmark. Anslutning av enskild körväg 
mot allmän väg ska prövas genom tillstånd enligt 39§ Väglagen. Det innebär att 
Trafikverket har att besluta om antal anslutningsvägar och läge för anslutning av 
väg från industriområdet. Planbeskrivningen förtydligas. Utfartsförbudet förändras 
så att det omfattar befintlig utfart i väster, som endast kommer att nyttjas under 
byggskedet. Vid behov kan LKAB komma att ansöka om tillfälligt tillstånd för att 
ta in specialtransporter via denna del. I öster minskas utfartsförbudet för att 
möjliggöra alternativa lösningar beroenden på förslag till åtgärder i den pågående 
förstudien.  

  
 
5. Luftfartsverket: LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detalj-
planen. Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 
2010:155.  
 
I remissvaret har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, 
samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser ska 
därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om 
flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering.  
 

Kommentarer: Kiruna flygplats har fått planförslaget på remiss under samrådet. I 
samband med granskningsutställningen ska även Gällivare flygplats få planför-
slaget på remiss.  

 
 
Kommunala instanser: 
 
6. Tekniska verken i Kiruna AB: Det anges att risken för problem med ytvatten får anses 
vara helt försumbar då vattnet späds innan det når råvattenintaget. Tekniska verken vill bara 
påtala att eftersom Torneälven är vattentäkt för uttag av råvatten som försörjer Vittangi, så 
får inte dricksvattnet riskera att förorenas.  
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Kommentarer: Påverkan på ytvattnet är en fråga som hanteras i miljötill-
ståndet. Planbeskrivningen, s.46, kompletteras med vikten av att förorening ej 
få ske med hänsyn till vattenförsörjningen av Vittangi. 
 
 

7. Räddningstjänsten Kiruna: Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska vara 
tillfredsställd enligt PM för framkomlighet för räddningstjänstens fordon samt att brandvatten-
försörjningen ska vara tillfredsställd enligt PM för brandvattenförsörjning. 
 
Eftersom planens genomförande kommer att innebära en avsevärd ökning av tunga 
transporter finns större risk för fler olyckor. Kiruna räddningstjänst ser därför ett behov av att 
analysera de risker som kan uppstå och se om det finns möjlighet till riskreducerande 
åtgärder. 
 
Räddningstjänsten deltar i samråd kring en eventuell avstängning av E10 vid sprängning och 
påpekar att räddningsfordon inte får bli förhindrade. 
 
Förvaring av emulsionsmatris på platsen kan medföra risker för massexplosion. Kiruna 
räddningstjänst rekommenderar därmed att även den icke gasande emulsionsmatrisen bör 
ligga avskilt från övrig verksamhet. 
 
Kiruna räddningstjänst vill förtydliga gällande bygglovbefrielse för exempelvis cisterner att 
tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor fortfarande ställer krav på 
att en tillståndsansökan ska göras för tillståndsmässig mängd brand- eller explosiv vara. 
 

Kommentarer: Framkomligheten inom industriområdet kan inte regleras 
genom planbestämmelser utan hanteras vid bygglov respektive genom 
verksamhetsutövarens skyldighet att förebygga med skydd mot olyckor. 
 
Åtgärder för att minska risken för trafikolyckor på E10 kommer att studeras i 
den förstudie som har påbörjats av Trafikverket. 
 
Emulsionsmatrisen kommer enligt uppgift från LKAB att förvaras i aluminium 
emballage, vilket innebär att matrisen klassas som oxiderad eftersom den 
förvaras i medbrinnande emballage. Det innebär att inga tillstånd krävs från 
myndigheter.  
 
Plankartan kompletteras med upplysning om att tillståndsansökan ska göras 
för förvaring av brandfarliga och explosiva varor även om bygglov inte krävs. 

 
 
Övriga intressenter 
8. Vattenfall: Vattenfall har elanläggningar i och i närheten av planområdet. Förhandlingar 
pågår med LKAB om förändrad sträckning av 130 kV-kraftledning inom planområdet. 
Vattenfall yrkar på att l-område för ny planerad 130 kV-ledning, in och utledning för 
transformatorstationen, markeras mitt över ledningen med en bredd av 20 meter från 
respektive lednings mittfas. Inom l-område får ingen anläggning placeras och ingen 
förändring av markanvändning eller marknivå utföras. Byggnaders placering regleras i 
ledningsrätten utifrån säkerhetsområde, elsäkerhetsrisk och försiktighetsprincipen. 
 

Kommentarer: L-området ändras enligt Vattenfalls synpunkter. 
 
 



8 
 

9. Naturskyddsföreningen: Naturskyddsföreningen Kiruna accepterar inte att man lägger 
ett upplag för sidoberg och sovringsavfall i urskogen på östra sidan om Mertainen. Skogen 
har de högsta naturvärden som finns i Sverige. Vi har inte många hektar kvar av sådan skog. 
Upplagen måste läggas någon annanstans och norra delen av planområdet tas bort från 
planen. I skrivelsen redovisas att antal rödlistade arter som är hittade i området.  
 

Kommentarer: Enetjärn Natur AB har gjort en kompletterande utredning om 
arter som omfattas av Artskyddsförordningen, förekomst och påverkan. 
Planbeskrivningen, s.49-50, kompletteras med slutsatser från utredningen. Se 
även kommentarer till Länsstyrelsens yttrande angående alternativ utformning.  

 
 
Förslag till förändringar av samrådsförslaget 
Följande förändringar och kompletteringar föreslås med anledning av inkomna yttranden och 
bearbetningar under samrådstiden. 
 

 Planbeskrivningen kompletteras angående studerade alternativa utformningar av 
verksamhetsområdet och pågående förstudie för E10 och Svappavaarabanan. 

 Planbeskrivningen kompletteras angående arter som omfattas av Artskyddsför-
ordningen vad gäller förekomst och påverkan. 

 Plangränsen dras in så att det ligger 45 meter från vägbanan för E10. 
 Utfartsförbudet utökas så att det omfattar den befintliga utfarten i väster. Samtidigt 

minskas utfartsförbudet i öster. 
 Plankartan kompletteras med planbestämmelse om bevarande av vegetation (n1) 

inom delar av detaljplanens ytterområde. 
 Planbeskrivningen förtydligas vad gäller planavgränsning och rennäringen, 

damning samt påverkan på ytvatten och Natura2000. 
 Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av pågående arbete med 

säkerhetsfrågorna vid sprängning och påverkan på E10 och Svappavaarabanan. 
 Planbeskrivningen kompletteras angående transporter med farligt gods. 
 Ledningsrättsområdet/mark som inte får bebyggas utökas till 20 meter på var sida 

om de föreslagna nya ledningarna i planområdets södra del.  
 Ledningsrättsområdet/mark som inte får bebyggas i väst-östlig riktning i områdets 

södra del utgår. 
 Plankartan kompletteras med upplysningar om att tillstånd krävs enligt 39§ 

Väglagen för anslutning av enskild körväg samt tillståndansökan ska göras för 
förvaring av brand- eller explosiv vara. 
 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Kiruna i november 2012 
 
 
 
Angelika Marielund-Holmqvist 
Planarkitekt 


