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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad i samband med framtagande av detaljplan för del
av Viscariagruvan, Kiruna 1:1, Jukkasjärvi överloppsmark 1:1. Syftet är att bedöma den inverkan
som planens genomförande kan komma att medföra på miljön, människors hälsa och hushållning
med mark, vatten och andra resurser.
Syftet med planförslaget i sig är att möjliggöra återupptagning av gruvbrytning inom den tidigare
Viscariagruvan. Som grund för planläggningen finns en pågående prövning av bearbetningskoncession.
Planområdet ligger söder om väg E10, cirka 4 km nordväst om Kiruna centrum. Planområdets areal
är ca 79 ha. Detaljplanen består av två delområden. Avgränsningen av planområdet omfattar hela
det område som i tidigare plan var planlagt för vindkraft. Planområdet omfattar även den tjärn, som
ligger strax nordväst om detta planområde, och som är planlagd som vattenområde inom det större
sammanhängande industriområdet.
All mark inom planområdet ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.
Miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplan beskriver konsekvenserna av nyttjandet av planens
rättigheter. Detaljplanen reglerar inte en kommande gruvverksamhets omfattning och utformning.
Påverkan på miljön regleras genom tillståndsprövning enligt miljöbalken.
I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs konsekvenserna av planförslaget med ett nollalternativ
och nuläge. Nollalternativet är nuläget inklusive gällande detaljplaner och tillståndsbeslut.
Markanvändning för omkringliggande markområden är enligt gällande detaljplan planlagd för
gruvindustriändamål och ändamålsenlig bebyggelse för industriverksamheten får uppföras utan
särskild bygglovsprövning. Högsta bygghöjden har angetts till +595 meter över havet i befintlig
detaljplan för gruvindustri som omger planområdet.
Transport av sligprodukter ut från området kan komma att ske via det allmänna vägnätet och/eller
järnväg. Om samtliga uttransporter sker via lastbil beräknas ökningen på allmän väg var drygt 6 %
med avseende på tung trafik jämfört med nuvarande transportmängder (mätår 2012).
Miljökonsekvenser
Markförhållande/förorenad mark
Planområdet utgörs i huvudsak av bergryggen Peuravaara samt en tjärn strax nordväst om denna.
Planområdet kring befintliga vindkraftverk ligger inom områden som tidigare nyttjats för
gruvbrytning och delar av området är instängslat på grund av rasrisk. Efterkontroll av tidigare
gruvverksamhet pågår, bland annat provtas läckagevatten från brytningsområden inom
planområdet.
Kompletterande undersökningar har utförts i tjärnen inom planområdet och förhöjda metallhalter
har uppmätts i bottensedimenten, bland annat med avseende på koppar.
Planförslaget medger att gruvbrytning i dagbrott och/eller underjord i planområdet. Planen medger
även att tjärnens funktion som vattenområde upphör och tjärnen kan komma att torrläggas.
Yt- och grundvatten
Planområdet ligger på gränsen mellan huvudavrinningsområdena för Torneälven och Kalixälven.
Det finns inga ytvattendrag i planområdet kring vindkraftverken. Kompletterande undersökningar
har utförts i tjärnen som utgör en del av planområdet. Som djupast är tjärnen ca 6 meter. Resultaten
från provtagningar i tjärnen visar en tydlig påverkan från geologin i området med förhöjda
metallhalter i vatten och bottensediment.
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Miljökvalitetsnormerna i vattenförekomster i avrinningen från planområdet söderut, mot
Rakkurisystemet och Kalixälven, är god kemisk ytvattenstatus och den ekologiska statusen bedöms
som måttlig. Målet för vattenförekomsterna är god ekologisk status år 2021.
Miljökvalitetsnormerna i vattenförekomster i avrinningen från planområdet norrut, mot Rautasjoki
och Torneälven, är god kemisk ytvattenstatus och hög ekologisk status.
Grundvattenbildningen i området är relativt begränsad och delar av området kring vindkraftverken
utgörs av hällmark. Det finns inga klassade eller skyddade grundvattenförekomster inom
planområdet.
I nu gällande detaljplan för gruvindustri är strandskyddet kring tjärnen upphävt. Den föreslagna
ändringen av detaljplanen medför att upphävande av strandskyddet kring tjärnen omprövas.
Vid gruvbrytning i planområdet länshålls brytningsområdet vilket medför en avsänkning av
grundvattenytan. Om det länshållna vattnet avleds mot söder kommer vattendelaren för området att
förskjutas mot norr under driften. Efter avslutad gruvverksamhet återgår vattendelaren successivt
till naturligt läge.
Länspumpat vatten från planområdet kommer under drift att nyttjas som processvatten i
anrikningsverket. Överskottsvatten kan komma att avledas via klarningsmagasinet söderut mot
Rakkurisystemet. Enligt utförd vattenbalans kommer behov av att avleda överskottsvatten endast
att uppstå i samband med höga flöden s.k. 100-års regn, samt i samband med avvattning av
koncessionsområde K nr 3.
Det finns inga vattenförekomster i planområdet. Detaljplanförslaget bedöms inte motverka
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster i avrinningen från planområdet. Vid behov kommer
vatten som avleds från planområdet och andra delar av gruvområdet att renas i syfte att säkerställa
att den ekologiska och kemiska statusen i berörda vattenförekomster inte försämras.
Luft
Luftkvaliteten i Kiruna mäts kontinuerligt av IVL inom ramen för det URBAN-mätnätet. Syftet
med mätningen är att klarlägga hur luftkvaliteten är i jämförelse med gällande miljökvalitetsnormer
och miljömål. Mätresultaten visar att det är en bra luftmiljö i Kiruna. Uppmätta nivåer av partiklar
och andra parametrar ligger under gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Genomförande av planförslaget kan medföra påverkan på luft. Damning kan uppstå i
gruvrelaterade aktiviteter och transporter inom och utanför planområdet. Åtgärder kommer vid
behov att vidtas för att minimera spridningen av partiklar. Emissioner från förbränningsmotorer
samt spränggaser uppkommer i gruvverksamheten.
Planförslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.
Emissioner från arbetsmaskiner och transporter bedöms inte medföra att de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen överskrids.
Landskapsbild
Planområdet, som i huvudsak ligger på bergryggen Peuravaara, omges av lågland och våtmarker
mot väster samt sjön Luossajärvi, LKAB:s gruvverksamhet och Kiruna tätort mot öster.
Omgivningarna runt Kiruna ingår i den s.k. lågfjällsregionen som karaktäriseras av vidsträckta högt
liggande platåer och enstaka bergshöjder eller lågfjäll.
I dagsläget finns sex vindkraftverk på Peuravaaras sluttning, som ett tydligt inslag i vyn från
Kiruna mot fjällkedjan i väster. Kraftledningen från Norge, som passerar planområdet, är också
synlig från Kiruna tätort.
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Genomförandet av planförslaget medger att förändringar kan ske vad gäller områdets topografi
bland annat med uppfyllnader/upplag upptill 570 möh. Peuravaaras toppar är planlagda som
prickmark i planförslaget. Omgivande detaljplan medger dock större förändringar, bland annat
uppfyllnader till en höjd om 595 möh.
Planförslaget medger att befintlig vindkraftverksamhet kan tvingas att upphöra. Avalon eftersträvar
dock att verksamheterna ska kunna samexistera och vindkraftsverksamheten kan komma fortgå vid
bolaget nuvarande planer för underjordsbrytning i planområdet. Om vindkraftverksamheten upphör
kommer nuvarande vy från Kiruna tätort att förändras. Planförslaget konsekvenser för
landskapsbilden bedöms sammantaget som måttliga.
Naturmiljö/Natura 2000
Inom planområdet finns inga skyddade eller särskilt utpekade områden avseende naturvärden. Vid
utförd naturvärdesinventering har inga sällsynta eller hotade arter påträffats.
I närområdet finns en våtmark som har klass 2, högt värde, enligt den nationella
våtmarksinventeringen (VMI). Väster om planområdet ligger Rautas fjällurskog som är ett
naturreservat och Natura 2000-område, enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Planområdet ligger
inom avrinningsområdena till Kalix- och Torne älvar som är svenska nationalälvar och dessutom
utpekade Natura 2000-områden.
Genomförandet av planförslaget medför en direkt påverkan på naturmiljön i de markområden som
tas i anspråk. Tjärnens funktion som vattenområde och därmed dess naturvärden kan komma att
upphöra. Indirekt påverkan på naturmiljö i närområdet till gruvverksamheten kan uppkomma, till
exempel i form av damning, buller och stenkast. Åtgärder för att minimera påverkan regleras inom
ramen för tillståndsprövning enlig miljöbalken.
Planförslaget bedöms inte påverka bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter i närliggande
Natura 2000-områden.
Friluftsliv och rekreation
I omgivningarna kring Kiruna finns omfattande system för skid- och motionsspår för det rörliga
friluftslivet. I dagsläget passerar två vinterleder (skidspår samt skoterled) och en sommarled
planområdet på väg mot raststugan Eatnamvárri.
Jakt och fiske bedrivs vid planområdet och dess omgivning. Viscariaområdet ligger relativt central
och är lättillgängligt för till exempel bärplockning.
Vid genomförande av planförlaget kommer gruvverksamheten att påverka nyttjandet av befintliga
friluftsleder. Omdragning av lederna kan medföra att avståndet till Eatnamvárri-stugan ökar. Flytt
av lederna måste utredas närmare i samarbeten mellan exploatören och Kiruna kommun.
Rennäring
Planområdet ligger i huvudsak inom renskötselområden för Laevas sameby men tangerar även
Gabna samebys renskötselområden. Planområdet omgärdas av flyttleder och rastbeten som är
utpekade riksintressen för rennäring. I dagsläget nyttjas Viscariaområdet för renbete, framförallt
under våren men vinterbeten kan även förekomma beroende på väderförhållanden.
Det finns inga riksintressen för rennäring i planområdet. Delar av planområdet är instängslat, där
tidigare gruvbrytning pågått, på grund av rasrisk och området kan därför inte nyttjas för renbete.
Vid genomförande av planförslaget kan störd betesro, till följd av ljud och ökad mänsklig närvaro,
medföra att renarna söker sig bort från området. Damning kan indirekt påverka såväl renbetet som
renar. Stenkast som uppkommer i samband med sprängning medför en risk för renar och renskötare
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som vistas i närområdet till kommande brytningsområden, som kommer att finnas såväl inom
planområdet som i intilliggande områden. En flytt av friluftslederna kan indirekt påverka
förutsättningarna för renskötseln i närområdet. Vibrationer och buller i samband med sprängning
kan påverka renar som vistas i närheten av brytningsområdet. Sprängning kan komma att ske 2-3
gånger per vecka.
Nuvarande renstängsel som löper sydväst om planområdet kan komma att flyttas i syfte att
underlätta renflytt förbi gruvområdet. Åtgärder kommer att vidtas för att minimera negativ
påverkan i samband med sprängningar. Villkor gällande påverkan på rennäring regleras inom
ramen för tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Människors hälsa och säkerhet
Vid genomförande av planförslaget bedöms damning från gruvverksamhet inte medföra att
gällande miljökvalitetsnormer för partiklar i utomhusluft överskrids, varken i planområdet eller i
omgivande mark.
Gruvbrytning vid Viscaria, i såväl planområdet som intilliggande markområden, medför att
gällande riktvärden för buller innehålls, enligt resultat från utförda bullerberäkningar. Buller från
transporter in och ut från området bedöms inte heller medföra att riktvärden för buller överskrids.
Påverkan avseende vibrationer och luftstöt bedöms som liten vid närliggande bostäder i
Karhuniemi, enligt utförd utredning. Även risken för stenkast bedöms som lite vid
bostadsbebyggelsen.
Vibration, luftstöt och stenkast i samband med sprängning kan påverkan närliggande anläggning.
Åtgärder och anpassningar kan komma att krävas vid sprängning i närheten av väg E10, järnväg,
kraftledningar och transformatorstation.
Miljökonsekvenser vid plangenomförandet
Miljökonsekvenser till följd av plangenomförandet bedöms uppkomma i samband med
gruvbrytning i planområdet, vilket medför störningar i form av buller, vibrationer och stenkast samt
utsläpp till luft. Påverkan på naturmiljö uppkommer till följd av torrläggning av tjärnen.
Planförslaget medför påverkan på friluftslivet i och med att befintliga friluftsleder måste flyttas.
Landskapsbilden kan komma att förändras i och med att vindkraftverksamheten kan upphöra med
stöd av planförslaget. Rennäringen i området kommer framförallt att påverkas genom störd betesro
vid genomförande av planförslaget. Plangenomförandet bedöms inte medföra påverkan på yt- och
grundvattenmiljön förutom torrläggningen av tjärnen. Påverkan från transporter bedöms som liten.
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INLEDNING
1.1

Bakgrund

1.2

Syfte detaljplanen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra återupptagning av gruvbrytning inom den tidigare
Viscariagruvan. Som grund för planläggningen finns dels två områden med beviljad
bearbetningskoncession samt ett område där koncession söks.
Planområdet ligger omslutet av mark som är planlagd för gruvindustriändamål. Avalon Minerals
Viscaria AB har erhållit bearbetningskoncession för områden i direkt anslutning till den del av
planområdet som i dagsläget är planlagd för vindkraftsändamål. Bearbetningskoncession har även
sökts för planområdet men denna kan inte beviljas i strid mot gällande detaljplan. Beslut i frågan
inväntar kommande planändring.
Planen möjliggör förutom återupptagande av gruvbrytning i området kring vindkraftverket även
förändringar vid den mindre tjärn i nordväst som ligger inom influensområdet för
gruvvattensänkning från gruvverksamheten. Tjärnen kan komma att beröras av sänkta
grundvattennivåer med risk för torrläggning.

2

GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING

2.1

Miljöbedömning

Vid upprättande av en detaljplan ska bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i 6
kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § PBL. För detaljplaner som enbart gäller en verksamhet som ska
tillståndsprövas enligt miljöbalken behöver dock ingen MKB upprättas enligt 4 kap. 35 § PBL.
Kiruna kommun upprättade 2011-10-30 en behovsbedömning. Av behovsbedömning framgår att
genomförandet av planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. I behovsbedömningen har
miljöpåverkan avgränsats till ett antal frågeställningar som ska belysas närmare och som kräver
särskild hänsyn vid upprättandet av detaljplanen. Avgränsningen för detaljplan för del av
Viscariagruvan, Kiruna 1:1, Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 omfattar följande aspekter:
–

Landskapsbild/Stadsbild

–

Naturmiljö

–

Rekreation och friluftsliv

–

Mark, vatten och luft

–

Transport och kommunikationer

–

Mark- och vattenresurser, areella näringar

–

Hälsa och säkerhet – planens påverkan

Samråd om detaljplanen har genomförts under oktober/november 2011. Utifrån de
samrådsyttranden som inkommit har planhandlingarna reviderats.
Prövning av miljötillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria har skett parallellt med planprocessen
till och med samrådsskedet. Avalon Minerals Viscaria AB har inför granskningsskedet återkallat
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ansökan om miljötillstånd för omarbetning. Då tillståndet inte längre följer planprocessen krävs det
att en särskild MKB upprättas för detaljplanen.

2.2

Detaljplaneområdets avgränsning

Planområdet är beläget söder om väg E10, cirka 4 km nordväst om Kiruna centrum. Detaljplanen
består av två delområden, se Figur 2-1Figur . Planområdet omges av ett större sammanhängande
område som är planlagd för gruvindustriändamål.

0

Teckenförklaring

500

Sökt planområdesgräns: J - Industriområde

1 000

2 000

Meter

Datum: januari 29, 2013
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria\GIS\Projekt\Viscaria infrastruktur.mxd
Ritad av: Frida Sandén, Hifab AB
Källa: Kiruna kommun, 2010
Vägkartan ©Lantmäteriet, utdrag från Din Karta

Figur 2-1

Aktuellt planområdet vid Viscaria

Avgränsningen av planområdet omfattar hela det område som i tidigare detaljplan var planlagt för
vindkraft. Planområdet omfattar även en tjärn, som ligger strax norr om detta planområde, som är
planlagd som vattenområde inom det större sammanhängande industriområdet.
Planområdets areal är cirka 79 ha.
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Avgränsning och metodik- MKB

En MKB för detaljplan ska beskriva konsekvenserna av nyttjandet av planens rättigheter med
avseende på nyttjande av mark, byggnadshöjder m.m. Planförslaget reglerar markanvändningen, i
detta fall industri, gruva. Detaljplanen reglerar inte hur verksamheten bedrivs eller dess omfattning.
Miljöpåverkan av specifika anläggningar och verksamheter regleras genom särskilt tillstånd enligt
miljöbalken.
I denna MKB beskrivs nuläget samt miljökonsekvenser av nollalternativet och detaljplaneförslaget.

3
3.1

MÅL OCH RIKTLINJER
Övergripande nationella miljömål

I samarbete mellan förtroendevalda, myndigheter, näringsliv och miljöorganisationer har sexton
nationella miljökvalitetsmål tagits fram i Sverige med syfte att vara vägledande mot en ekologisk
hållbar samhällsutveckling. De huvudsakliga miljömål som är relevanta för planförslaget har
markerats i fet stil nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans med levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

En närmare redovisning av de miljömål som bedömts relevanta återfinns i avsnitt 15.3.1.

3.2

Regionala miljömål

Länsstyrelsen har, som regional miljömyndighet, en övergripande och samordnande roll i arbetet
med miljömålen. Länsstyrelsen har därmed ansvar för att regionalt anpassa, precisera och
konkretisera alla miljökvalitetsmål, utom målet ”Levande skogar” som Skogsstyrelsen ansvarar för.
År 2003 antog länsstyrelsen i Norrbotten regionala miljömål och delmål för Norrbottens län. Under
år 2007 och 2009 har arbetet pågått med att anpassa de regionala miljömålen till gällande nationella
miljömål. Bedömningen av hur väl de regionala miljömålen kommer att uppnås i Norrbottens län är
något positivare än för landet som helhet.
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Lokala miljömål, miljöarbete

Lokala miljömål för Kiruna kommun togs fram i samband med Översiktsplanen 2002. Eftersom
dessa miljömål ej anpassades för att vara mätbara kommer nya mål att tas fram utgående från
kommunens miljöplan som finns tillgänglig på kommunens hemsida (Kiruna kommun, 2010).
Miljöplanen är i princip en ren faktaredovisning av den miljöövervakning som utförts i kommunen
men är tänkt att bl.a. användas som underlag till framtagande av de nya lokala miljömålen.

3.4

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller parallellt med annan lagstiftning och är tillämpliga på
all verksamhet och alla åtgärder som kan motverka balkens mål. Hänsynsreglerna innehåller flera
grundläggande principer och är tillämpliga även om verksamheten inte är tillståndspliktig. De
nationella miljömålen är vägledande för de allmänna hänsynsreglerna.
Detaljplaneförslaget uppfyllelse av de allmänna hänsynsreglerna beskrivs i avsnitt 15.3.2.

3.5

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i samband med miljöbalkens ikraftträdande som ett nytt
rättsligt styrmedel för att uppnå de nationella miljömålen. Miljökvalitetsnormer (Miljöbalken 5
kap.) är föreskrifter om den lägsta acceptabla miljökvaliteten för mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse, eller som miljön eller
naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Syftet med miljökvalitetsnormer är att
komma till rätta med faktiska eller framtida miljöproblem och att garantera en god kvalitet på
människors hälsa och miljön.
Miljökvalitetsnormerna är rättsligt bindande för kommuner och myndigheter när dessa fattar vissa
beslut som har betydelse för en miljökvalitetsnorms uppfyllande. Kommunerna är ansvariga för att
kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. I dagsläget finns miljökvalitetsnormer för
utomhusluft (SFS 2010:477), fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för vattenförekomster
(SFS 2009:176 A93).
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) reglerar bland annat bullernivåer och
mätningsförfarande och gäller i större samhällen. Kiruna kommun omfattas inte av förordningen.
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3.5.1 Miljökvalitetsnormer - luft
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2010:8 behandlar tillämpningen av miljökvalitetsnormer för
utomhusluft. Det finns även en handbok som utkom 2011, Luftguiden - Handbok om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (Naturvårdsverket, 2011). Mätningar ska göras i storstäder (minst
250 000 invånare) eller i områden där det kan antas att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Miljökvalitetsnormer för luftmiljö gäller utomhusluft där människor vistas, med undantag av
arbetsplatser. Detta medför att luftkvalitetsnormerna inte är direkt tillämpliga vid bedömning av
gruvverksamhetens påverkan på luft inom gruvområdet. Verksamhetens påverkan på luftkvaliteten
utanför det område som är stängt för allmänheten ska dock bedömas. Riktvärden för
miljökvalitetsnormer i utomhusluft anges i Tabell 3-1 nedan.
Tabell 3-1

Gällande miljökvalitetsnormer i utomhusluft, enligt SFS 2010:477, för ett urval ämnen.

Ämne

Halt
3
(µg/m luft)

Genomsnittsperiod

90

Timmedelvärde

60

dygnsmedelvärde

40

årsmedelvärde

200

Timmedelvärde

100

Dygnsmedelvärde

Bly

0,5

Årsmedelvärde

Partiklar (PM10)

50

Dygnsmedelvärde

40

Årsmedelvärde

Bensen

5

Årsmedelvärde

Kolmonoxid

10

Dygnsmedelvärde

Kvävedioxid

Svaveldioxid

3.5.2 Miljökvalitetsnormer - vatten
För fiske- och musselvatten anges riktvärden för olika ämnen som gäller för utpekade vattendrag
enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2002:6), Förteckning över fiskvatten som ska skyddas
enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Exempel på
riktvärden redovisas i Tabell 3-2.
Tabell 3-2

Exempel på gällande miljökvalitetsnormer i utpekade fisk- och musselvatten.

Ämne

Halt

Suspenderade ämnen i vatten
Zink (totalt)

25 mg/l
≤ 3 mg/l vatten
≤ 1 mg/l vatten

Riktvärde
Laxfiskevatten
övriga fiskvatten

Koppar (Cu)

0,005 mg/l vatten
0,022 mg/l vatten
0,04 mg/l vatten
0,112 mg/l vatten
≤ 1 mg/l vatten

Riktvärde för upplöst koppar
vid olika vattenhårdheter: 10,
50, 100 respektive 300 mg
CaCO3/l vatten)

Ammonium (NH4)

Kommentar
SFS 2001:554
SFS 2001:554. Gäller
vid vattenhårdheten
100 mg CaCO3/l
SFS 2001:554

SFS 2001:554

Utpekade vattendrag i Norrbotten/Västerbotten är Kalixälven (mynning – Kaitumälven, biflödet
Kaitumälven mynning – Killingelinkka, biflödet Ängesån mynning – t.o.m. Hartijärvi), Åbyälven
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(mynning – t.o.m. Auktsjauresjön), Byskeälven (mynning – t.o.m. Arvidsjauresjön) samt Umeälven
(mynning – Vännäs, Vindelälven). De utpekade laxfiskvattnen i Kalixälven presenteras i Figur 3-1.

Å

Viscaria

!

!

!
Teckenförklaring

0

Biflödet Kaitumälven, mynning - Killingelinkka (40 km)
Kalixälvens mynning - Kaitumälven (300 km)
Biflödet Ängesån, mynning - Hartijärvi (200 km)

!
Figur3-1

Startpunkt delsträcka enligt NFS 2002:6

15

30

60

Kilometer
Datum: april 04, 2011
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\
Viscaria\GIS\Projekt\fiskevatten.mxd
Ritad av: Lina Öhman, Hifab AB
Vägkartan ©Lantmäteriet, Din Karta

Delsträckor i Kalixälven där miljökvalitetsnormer för fiske- och musselvatten gäller.

Som framgår av kartan i figur 3-1 är miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten tillämplig i
biflöde till Kalixälven ca 40 km nedströms Viscaria.
Miljökvalitetsnormer för vatten gäller i samtliga vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer för
Bottenvikens vattendistrikt, som baseras på EU: s ramdirektiv för vatten, antogs av länsstyrelsen i
Norrbottens län hösten 2009. Miljökvalitetsnormerna gäller för perioden 2009 – 2015 och redovisas
i bilaga till länsstyrelsen i Norrbottens föreskrifter Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikts
6
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beslut om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet (25 FS 2009:176 A93). Normerna innebär i
princip att den ekologiska och kemiska statusen i vattenförekomster inte får försämras.
Planområdet vid Viscaria ligger inom avrinningsområden för två stora älvar, dels Kalixälven dels
Torne älv. De vattenförekomster som ligger nedströms planområdet som kan beröras har
sammanställts i tabeller nedan. Vattenförekomster inom avrinningsområdet mot Torne älv redovisas
i Tabell 3-3 och Figur 3-2.
Tabell 3-3. Statusklassificering och miljökvalitetsnormer i vattenförekomster inom delområde A. Bokstav
inom parantes motsvarar markeringar för utsträckningen av vattenförekomsten i respektive vattendrag
Ekologisk status och
ekologisk potential

Grundinformation
Kommun

Status eller
potential 2009

Kvalitetskrav
och tidpunkt

Status 2009

SE754447- Rautasälven
Tornedalens
Torneälven
168309
(O)
vattenparlament

Kiruna

Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

God kemisk
ytvattenstatus

SE755360168549

Torneälven
(P)

Torneälven

Tornedalens
vattenparlament

Kiruna

Hög ekologisk
status

Hög ekologisk
status 2015

God kemisk
ytvattenstatus

SE755085168807

Torneälven
(Q)

Torneälven

Tornedalens
vattenparlament

Kiruna

God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk
ytvattenstatus

EU-ID

Vattenförekomst

Kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver)

HARO

Vattenråd

Kvalitetskrav
och tidpunkt
God kemisk
ytvattenstatus
2015
God kemisk
ytvattenstatus
2015
God kemisk
ytvattenstatus
2015

Figur3-2
Vattenförekomster nedströms Viscaria mot Torne älv, O-Q motsvarar utsträckningen av
vattenförekomsten i respektive vattendrag.
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Vattenförekomster inom avrinningsområdet mot Kalix älv redovisas i Tabell 3-4 och Figur 3-3.
Inga vattendrag eller sjöar i Viscariaområdet är per definition kraftigt modifierade. Inte ens de
vattendrag, J nedan, där LKAB har sin utsläppspunkt.
Tabell 3-4. Statusklassificering och miljökvalitetsnormer i vattenförekomster inom delområde C. Bokstav
inom parantes motsvarar markeringar för utsträckningen av vattenförekomsten i respektive vattendrag
Ekologisk status och
ekologisk potential

Grundinformation
EU-ID

Vattenförekomst

HARO

SE752983168179

(J)

Kalixälven

SE752771168598

Rakkurijoki
(K)

Kalixälven

SE752558- Rakkurijärvi
Kalixälven
(L)
168274
SE752479168186

Rakkurijoki
(M)

Kalixälven

SE751576170276

Kalixälven
(N)

Kalixälven

Vattenråd

Kommun

Kalix- och
Töreälvens
vattenråds-område
Kalix- och
Töreälvens
vattenråds-område
Kalix- och
Töreälvens
vattenråds-område
Kalix- och
Töreälvens
vattenråds-område
Kalix- och
Töreälvens
vattenråds-område

Kiruna
Kiruna
Kiruna
Kiruna
Gällivare
Kiruna

Status eller
potential 2009
Måttlig
ekologisk
status
Måttlig
ekologisk
status
Måttlig
ekologisk
status
Måttlig
ekologisk
status
God ekologisk
status

Kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver)

Kvalitetskrav
och tidpunkt

Status 2009

God ekologisk
status 2021

God kemisk
ytvattenstatus

God ekologisk
status 2021

God kemisk
ytvattenstatus

God ekologisk
status 2021

God kemisk
ytvattenstatus

God ekologisk
status 2021

God kemisk
ytvattenstatus

God ekologisk
status 2015

God kemisk
ytvattenstatus

Kvalitetskrav
och tidpunkt
God kemisk
ytvattenstatus
2015
God kemisk
ytvattenstatus
2015
God kemisk
ytvattenstatus
2015
God kemisk
ytvattenstatus
2015
God kemisk
ytvattenstatus
2015

J

K
L

M

N
Teckenförklaring

0

2 500

5 000 Meter

J-N Vattenförekomster
Datum: december 13, 2010
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria\
GIS\Projekt\vattenförekomster1.mxd
Ritad av: Lina Öhman, Hifab AB

Figur 3-3.
Vattenförekomster nedströms Viscaria mot Kalixälven. J-N motsvarar utsträckningen av
vattenförekomsten i respektive vattendrag.
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Riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet

3.6.1 Rekommenderade bullernivåer för industribuller
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller reglerar bland annat bullernivåer och
mätningsförfarande och gäller i större samhällen. Kiruna kommun omfattas inte av förordningen.
För verksamheten gäller generellt Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller.
För externt industribuller vid nyetablering av industri gäller följande riktvärde för ekvivalenta
frifältsvärden, enligt Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983).
Vid bostäder
Dag kl 07 – 18
50 dB(A)
Kväll kl 18 – 22
45 ”
Natt kl 22 – 07
40 ”
Sön- och helgdag kl 07 – 18
45 ”
Momentana ljud, nattetid (kl 22 – 07) får som riktvärde inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder.
Vid arbetslokaler för ej bullrande verksamhet
Dag kl 07 – 18
60 dB(A)
Kväll kl 18 – 22
55 ”
Natt kl 22 – 07
50”
Sön- och helgdag kl 07 – 18
55 ”
För momentana ljud, nattetid (kl 22 – 07) finns inget riktvärde
Vid områden planlagda för fritidshus och rörligt friluftsliv
Dag kl 07 – 18
40 dB(A)
Kväll kl 18 – 22
35 ”
Natt kl 22 – 07
35 ”
Sön- och helgdag kl 07 – 18
35 ”
Momentana ljud, nattetid (kl 22 – 07) får som riktvärde inte överstiga 50 dB(A).

3.6.1 Rekommendationer om skyddsavstånd från industrier
Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen givit ut
Allmänna Råd 1995:5, ”Bättre plats för arbete” angående planering av arbetsområden med hänsyn
till miljö, hälsa och säkerhet. Enligt de allmänna råden anges som riktvärde för skyddsavstånd 1 000
m för bland annat gruvor och anrikningsverk. Det skyddsavstånd som anges är tillämpligt vid
nyplanering och är värden som erfarenhetsmässigt ger problemfria förhållanden. En lokal
anpassning måste dock alltid ske från fall till fall.
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PLANFÖRHÅLLANDEN, GÄLLANDE TILLSTÅND M.M.
Planförhållanden och förordnanden

4.1.1 Översiktsplan
Översiktsplan för Kiruna kommun 2002
Planområdet ligger inom delområdet J1 Kirunavaara – Viscaria - Pahtohavaare i den
kommuntäckande översiktsplanen. Området nyttjas i stor utsträckning för gruvändamål. Inom
Viscariaområdet finns etablerad vindkraft. Enligt den kommuntäckande översiktsplanen kan
etablering av ytterligare vindkraft ”vara möjlig, men får inte på något vis begränsa pågående eller
framtida gruvverksamhet.”
#området norr om E10 ligger inom delområdet Yb 1 Luossajärvi den kommuntäckande
översiktsplanen. Inom området finns olika intressen - gruva, anläggningsturism, boende och turism
med djurhållning, närrekreation och rennäring.
Fördjupad översiktsplan för Kiruna C 2006
Fördjupade översiktsplanen för Kiruna C redovisar en utbyggnad av bostäder norr om Loussajärvi.
För Viscariagruvans området norr om E10 redovisas korridorer för utbyggnad av Malmbanan
respektive ny sträckning av E10. Arbete pågår dock med översyn av den fördjupade översiktsplanen
och de framtida utbyggnadsriktningarna för Kiruna C.
4.1.2 Detaljplaner
Inom planområdet finns följande gällande detaljplaner:
Detaljplan för del av fastigheterna Kiruna 1:1 och Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1
Peuravaara Vindkraft, DP 25-P01/7
Detaljplanen medger användning av mark som kvartersmark för vindkraftverk, industriområde
(underjordsledning och anslutningsväg) och kraftledning/luftledning. Maximal navhöjd för
vindkraftverk är angiven till 55 m till medelmarknivå. Maximalt antal vindkraftverk är angivet till
sex. Planen vann laga kraft 2000-07-13.
Detaljplan (byggnadsplan) för Kiirunavaara industriområde, DP 25 P81/28
Detaljplanen (byggnadsplan) för Kiirunavaara industriområde ger förutsättningar och anvisning om
hur området kan nyttjas för industriverksamhet, gruvhantering. Högsta tillåten byggnadshöjd inom
planområdet är angiven till 595 meter över grundkartans nollplan. Planen vann laga kraft 1987-0623.
Planområdet angränsar till följande detaljplaner:
Detaljplan för Järnvägen, del av Kiruna 1:1, del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 m.fl. DP
25-P09/1
Detaljplanen ger förutsättningar att anlägga en ny järnväg väster om Kiruna tätort. Järnvägen är
byggd och tagen i drift sensommaren 2012. Planområdet ligger som närmast cirka 60 meter väster
om detaljplanen för Viscariagruvan. Planen vann laga kraft 2008-12-30.
4.1.3 Strandskydd
Generellt strandskydd gäller vid sjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 – 18 §§ miljöbalken. Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för rörligt friluftsliv och bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet.
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Tjärnen i nordvästra delen av detaljplaneområdet ligger inom en detaljplan från 1981 där
strandskyddet upphävdes i samband med fastställelsen av planen. I samband med att ny detaljplan
upprättas inträder automatiskt strandskydd på nytt.
4.1.4 Fornlämningar
Inga registrerade fornlämningar eller kulturlämningar finns inom planområdet.

4.2

Gällande tillstånd

Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-06-16 att Avalon får upprätta en detaljplan som ersätter
detaljplanen för vindkraft (25-P01/7) för att möjliggöra gruvbrytning. Även detaljplanen för
gruvindustri (25-P81/28) omfattas till en mindre del av den nya detaljplanen, detta för att
möjliggöra planerad gruvbrytning. Detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande.
Avalon Minerals Viscaria AB inlämnade våren 2011 en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
planerad gruvverksamhet. Prövning av miljötillståndet har skett parallellt med planprocessen till
och med samrådsskedet. Avalon har återkallat ansökan om miljötillstånd för omarbetning, vilket
medför att för den fortsatta planprocessen krävs att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas enligt 6 kap. miljöbalken. MKB:n utgör en del av planhandlingarna.
En MKB till detaljplan ska beskriva konsekvenserna av nyttjandet av planens rättigheter, d.v.s. av
medgiven mark- och vattenanvändning, maximal byggrätt och ingrepp genom exploateringsarbeten.
En detaljplan reglerar dock inte vilken typ av industri som får etableras inom planområdet. Detta
innebär att annan verksamhet än den befintliga kan etableras inom området under förutsättning att
de i detaljplanen redovisade förutsättningarna följs. Miljöpåverkan av specifika verksamheter och
anläggningar regleras i stället genom miljöbalken och särskilt tillstånd. I det här fallet regleras
specifika miljöpåverkan avseende exempelvis utsläpp till luft, buller m.m. i den prövning som
Miljödomstolen gör enligt beskrivningen ovan.
Bearbetningskoncession har 2012-01-16 beviljats för två områden (K nr 3 och 4) vid
Viscariagruvan. Prövning av bearbetningskoncession för området med vindkraft (K nr7) avvaktar
ändringen av detaljplanen. Områdenas lokalisering se Figur 4-1.
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Datum: 13 februari 2013
Projektion: RT 90
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Planområdesgräns
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Figur4-1
Beviljade områden för bearbetningskoncession, sökt koncessionsområde samt
detaljplanområde vid Viscariagruvan
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BEHANDLADE ALTERNATIV

I denna MKB beskrivs nuläget samt konsekvenserna för nollalternativet jämfört med
detaljplaneförslaget.

5.1

Nuläge

Pågående markanvändning i planområdet, d.v.s. nuläget, utgörs av vindkraftverksamhet,
efterbehandling av tidigare gruvverksamhet samt vattenområde, vilket beskrivs närmare i avsnitt 6.1
nedan.

5.2

Nollalternativ

Nollalternativet är den markanvändning som bedöms vara aktuell i området om inte förslaget till
ändring av detaljplanen genomförs. Nollalternativet är en nulägesbeskrivning med pågående
markanvändning, förväntade förändringar till följd av tillståndsbeslut och liknande samt gällande
detaljplaner.
Planområdet för vindkraftverk är delvis
placerat direkt ovanpå tidigare
brytningsområden för gamla
Viscariagruvan (se Figur 5-1). Detta
område är i dagsläget delvis instängslat
på grund av rasrisk och kan därför inte
nyttjas för bland annat renbete.

F.d. Gråbergsupplag

K3
F.d. Industriområde
F.d. Dagbrott

Nollalternativet innebär att befintliga
vindkraftverk inom planområdet kan
stå kvar och att området kan nyttjas för
vindkraftsändamål samt att tjärnen
förblir vattenområde. Nya vindkraftverk kan uppföras på i detaljplanen
markerade platser. Omkringliggande
marker kan, enligt gällande detaljplan,
nyttjas för gruvindustriändamål.

K4
F.d. Sandmagasin

F.d. Klarningsmagasin

Nollalternativet innebär att pågående
markanvändning fortgår, vilket med
Meters
Teckenförklaring
0
550
1 100
2 200
avseende på tidigare gruvverksamhet
Kraftledningar
innebär fortsatt efterkontroll av läckage
Planområdesgräns
Beviljade koncessionsområden
från brytningsområden, gråbergsupplag
Järnväg
och sandmagasin. För närvarande är
Leväjoki-Loussajärvi recipient för
Figur 5-1
Befintliga anläggningar samt beviljade
eventuellt dräneringsvatten som
koncessionsområden vid f.d.
uppkommer från den nedlagda
Viscariagruvan
sedimentationsdammen, medan
dagbrott, underjordsgruva och gråbergsupplag avvattnas norrut till Pahtajoki. Tidigare
verksamhetsutövare vid Viscariagruvan ansvarar i dagsläget för efterbehandlingen av området.
Nollalternativet innebär fortsatt indirekt påverkan från närliggande verksamheter, avseende såväl
utsläpp till vatten som störningar i form av buller och diffus damning.
Datum: 13 februari 2013
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria\GIS\Projekt\befanl.mxd
Ritad av: Frida Sandén, Hifab AB

Flygfoto ©Avalon Minerals Viscaria AB

Nollalternativet innebär att gruvverksamhet kan ske i omgivande markområden och Avalon har
erhållit bearbetningskoncession i direkt anslutning till planområdet, se figur 5-1.
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Genom planområdet vid vindkraftverken löper en kraftledning som ägs av Vattenfall.

5.3

Detaljplaneförslaget

5.3.1 Industri, gruva (J)
Planområdet, som Avalon har ansökt om bearbetningskoncession för, avses att användas för
gruvverksamhet. Området är betecknad med J – industri, gruva liksom i de omkringliggande
gällande detaljplanerna. Verksamheten kan helt eller delvis komma att bedrivas som dagbrott.
Den nordvästra plandelen omfattar en mindre tjärn, som i dag är planlagt som öppet vatten. Denna
tjärn kan komma att avvattnas i samband med brytning av mineraltillgångarna i närheten. Tjärnen
planläggs därför som område för industri, gruva, i likhet med omgivande gällande detaljplan.
Avalons avsikt är att teckna avtal med vindkraftsägarna. Avtalet är tänkt att träda i kraft när
miljötillstånd har erhållits. Avtalet skulle i första hand innebära ersättning för viss olägenhet i
samband med underjordisk brytning, där den pågående markanvändningen vindkraft bedöms kunna
fortgå. Om gruvverksamhet står i konflikt med pågående markanvändning ska Avalon lösa in
vindkraftverken.
Punktprickad mark
Inom punktprickad mark får inga byggnader uppföras eller upplag anordnas. Bestämmelsen finns i
anslutning till befintligt ledningsstråk, för den markyta som bildas vid torrläggning av tjärnen i
nordväst, för de två höjdpartierna samt för tillfarten till området.
Byggnadshöjd, upplagshöjd m.m.
Inom industrimark är högsta tillåtna byggnadshöjd 20 meter. Högsta tillåtna upplag och uppfyllnad
är +570 meter över grundkartans nollplan.
Lovbefrielse av vissa åtgärder
I planen införs administrativa bestämmelser, a1, så att det inte krävs bygglov, marklov och
rivningslov för följande åtgärder inom den del av J-området, som ska nyttjas för gruvverksamhet:
–
–
–
–
–
–
–

uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av byggnad med en största sammanlagd
byggnadsarea på totalt högst 100 m2 och med en högsta byggnadshöjd på 10 meter
uppförande eller väsentlig ändring av murar och plank
anordnande eller väsentlig ändring av parkeringar
rivning av byggnad eller del av byggnad
uppfyllnader på upp till 20 meter
upplag med en högsta höjd av 20 meter
schakter

Lovbefriade åtgärder ska dock alltid överensstämma med gällande planbestämmelser samt uppfylla
krav och hänsynsregler enligt 2 kap. plan- och bygglagen.
Vid tjärnen upphävs strandskyddet genom administrativa bestämmelser a2. Mer om strandskydd i
avsnitt 9.2.
Största tillåtna byggnadsarea är 20 % av kvartersmarkens area, vilket angetts med (e) i
planförslaget.
5.3.2 Transformator (E)
Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation, inom område med markanvändning
”transformatorstation” (E). Transformatorstationen ägs av Vattenfall.
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5.3.3 Luftburna allmänna ledningar (l)
De luftledningar som ägs av Vattenfall säkerställs av planbestämmelse (l). Ledningarna är skyddade
genom ledningsrätt. Sannolikt krävs inga direkta åtgärder eller ändringar av ledningarnas läge vid
brytning under jord i detta område.
Marken under ledningarna ska vara tillgänglig för allmän luftledning. För kraftledningar gäller
Elsäkerhetsföreskrifter, som reglerar hur nära byggnader får uppföras, upplag av brännbart material,
anläggande av parkeringar m.m. För t.ex. upplag av brännbart material gäller enligt
Elsäkerhetsverkets föreskrifter 60 meter från kraftledningens närmsta spänningsförande del.
Lagring av explosiv vara (gastuber) och parkering får ej heller ske under kraftledning eller i dess
närhet enligt dessa föreskrifter.
5.3.4 Gemensamhetsanläggning/tillfart (g)
Marken som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning/tillfart har angetts med (g) i
planförslaget.

5.4

Alternativ lokalisering

Lokaliseringen av själva gruvan är given i och med att fyndigheten ligger där den ligger. Därmed
saknar gruvan lokaliseringsalternativ. (För gråbergsupplag, sand- och klarningsmagasin och
industriområde har alternativa lokaliseringar studerats. )

6
6.1

OMRÅDESBESKRIVNING
Nuvarande markanvändning

Planen berör två fastigheter – Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 i väster och Kiruna 1:1 i öster.
Båda fastigheterna ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Inom planområdet finns sex
vindkraftverk placerade som ägs av tre olika bolag.
Planområdet kring vindkraftverken utgörs till stor del av brytningsområde från tidigare verksamhet
vid Viscariagruvan. Tillträdet till markområdet är i dagsläget delvis begränsat med stängsel på
grund av rasrisk.
Gabna och Laevas sameby har renskötselrätt i Viscariaområdet. Berget Peuravaara, vilket
planområdet utgör en del av, och dess omgivningar består av björkskog som utgör bra skydd för
renarna, men till följd av instängsling är tillträdet till området kring vindkraftverken delvis
begränsat. En flyttled, med tillhörande rastbete, löper väster om planområdet.
Markanvändningen kring planområdet som utgörs av tjärnen består framförallt av rörligt friluftsliv,
friluftsleder för skidor och skoter passerar i direkt anslutning till tjärnen. Under barmarksperioden
finns även en vandringsled som passerar i närområdet norr om tjärnen.

6.2

Angränsande markanvändning

Omkringliggande markområden är planlagda för gruvindustriändamål. Markägare i området är
Statens fastighetsverk (SFV).
Avalon Minerals Viscaria AB har erhållit bearbetningskoncession för områden i direkt anslutning
till planområdet, se figur 5-1. Bearbetningskoncessionen ger innehavaren rätt att bryta fyndigheten,
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koncessionen gäller i 25 år. På vilket sätt och under vilka villkor som gruvbrytningen kan utföras
avgörs vid särskild prövning enligt miljöbalken.
Planområdet och dess närområde har tidigare utgjort del av verksamhetsområdet för
Viscariagruvan. I delar av området kring vindkraftverken har gruvbrytning pågått ovan och under
jord, gråbergsupplag från tidigare gruvdrift angränsar till planområdet i nordväst.
Efterbehandlingsåtgärder har vidtagits och efterkontroll pågår fortsatt kring f.d. Viscariagruvan.
Det pågår storskalig gruvverksamhet vid angränsande markområden söder och sydost om
planområdet, innefattande gruvbrytning, anrikning och pelletsverk samt upplag för gråberg och
dammar för anrikningssand m.m.
Norr och väster om planområdet löper malmbanan, som utgör riksintresse för järnvägstransporter
och ingår i det s.k. TEN-nätet (transeuropeiska transportnätet). Norr om planområdet löper väg E10
som är ett riksintresse för vägtransporter och som också ingår i TEN-nätet.
Mot norr och väster finns angränsande vidsträckta områden med naturmark. Alla naturmark är
renskötselområden för Gabna och Laevas samebyar.
Nordväst om planområdet, norr om väg E10 ligger Mattarahaka turiststation.

7

INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORTRÖRELSER

Transporter och infrastruktur kan vara en betydande del av påverkan från en gruvverksamhet. I
kommunens miljöbedömning av planförslaget har transporter och kommunikationer utpekats som
en aspekt som kan medföra betydande miljöpåverkan. Särskild vikt har därför lagt vid redovisning
av dessa aspekter.
I avsnitt nedan beskrivs infrastrukturen, d.v.s. förutsättningarna för transporter kring planområdet. I
särskilt avsnitt beskrivs transportrörelser dels i nuläget, dels vid nollalternativet och dessutom vid
genomförande av planförslaget.
Miljökonsekvenserna till följd av transporter, d.v.s. buller, damning och emissioner till luft
redovisas under avsnitt 9.3 Luft samt 12.1 Damning och 12.2 Buller och vibrationer m.m.

7.1

Infrastruktur

Befintliga anläggningar för infrastruktur i närområdet kring Viscaria redovisas i avsnitt nedan.
Anläggningarnas läge i förhållande till planområdet redovisas i Figur 7-1.
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Figur7-1

Datum: januari 29, 2013
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria\GIS\Projekt\Viscaria infrastruktur.mxd
Ritad av: Frida Sandén
Källa: Kiruna kommun, 2010
Vägkartan ©Lantmäteriet, utdrag från Din Karta

Infrastrukturanläggningar i närheten av planområdet vid Viscaria.

7.1.1 Vägar
Norr om planområdet löper väg E10 som är ett riksintresse för vägtransporter och som också ingår i
TEN-nätet. Trafikverket utreder flytt av E10 som en följd av stadsomvandlingen i Kiruna.
Trafikverket utför mätningar av trafikrörelserna på vägar vid ett antal platser i och kring Kiruna.
Utöver detta har även så kallade specialmätningar utförts där många av dessa ligger inom LKAB:s
verksamhetsområde.
7.1.2 Järnväg
Norr och öster om planområdet löper malmbanan, som utgör riksintresse för järnvägstransporter och
ingår i det s.k. TEN-nätet (transeuropeiska transportnätet).
7.1.3 Gång och cykelvägar
Nordost om planområdet finns en gång- och cykelbro över järnvägen som underlättar
tillgängligheten till området för det rörliga friluftslivet.
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Transportrörelser

7.2.1 Nuläge
År 2012 uppmättes av Trafikverket årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) längs väg E10 i centrala Kiruna
(mätpunkt direkt söder om tätorten vid Tuollavaara) till 770 ÅDT tunga fordon. Öster om Kiruna
tätort är den uppmätta trafikmängden tunga transporter 330 ÅDT samt 530 ÅDT tung trafik väster
om Svappavaara.
Antalet malmtransporter längs Malmbanan förbi Viscaria uppgår i dagsläget till ca 22 malmtåg per
dygn mellan Kiruna och Narvik i båda riktningarna och ca 10 tåg per dygn mellan Malmberget mot
Luleå. Sträckan trafikeras även av fjärrgodståg, nattåg och regionala resandetåg (Trafikverket,
2013).
7.2.2 Påverkan och konsekvens – nollalternativet
Nollalternativet medför inga förändringar av trafikflöden till och från planområdet. Om
gruvverksamhet påbörjas vid omkringliggande marker, som redan är planlagda för
gruvindustriändamål, kan detta medföra en ökning av trafikflödet, vilket beskrivs i avsnitt 7.2.3
nedan.
Trafikverket utreder förnärvarande flytt en väg E10, vilket kan komma att påverka planområdets
närmiljö och tillgänglighet positivt.
7.2.3 Påverkan och konsekvens – detaljplaneförslaget
I tidigare MKB för Viscariagruvan har förväntade transporter till följd av den planerade
verksamheten inom planområdet och dess närmaste omgivning utretts. Vad gäller transporter av
produkter ut från planområdet och dess närmaste omgivning har fyra alternativa scenarion studerats.
Se tabell 7-1 nedan.
Tabell 7-1

Fyra scenarion för transport av produkter ut från området.
Scenario

Konsekvens
transportrörelser

Ökning allmän väg,
tung trafik (ÅDT)

A

Transport av kopparslig
med järnväg och järnslig via
ledning till LKAB

Ca 2 set med 16 vagnar
(à 50 ton) per vecka

Ingen

B

Transport av koppar- och
järnslig med järnväg

Ca 20 set med 16
vagnar (à 50 ton) per
vecka

Ingen

C

Transport av kopparslig
med lastbil och järnslig via
pumpledning till LKAB

Ca 35 lastbilar med släp
(45-50 ton) per vecka

1%

D

Transport av koppar- och
järnslig med lastbil

Ca 330 lastbilar med
släp (45-50 ton) per
vecka

6%

Enligt beräkningar (scenaria A) kommer 3 Mton bruten malm generera 80 000 ton slig som planeras
att transporteras via järnväg till Rönnskär med ca 2 tågset i veckan. Gruvverksamheten innebär en
liten ökning av antalet transporter på väg E10, förutsatt att järnslig kan avyttras för pelletering vid
LKAB:s pelletsanläggning i Kiruna, vilket möjliggör transport av slig via pumpledning. Om
förädling av järnsligen ska ske vid annan anläggning avses järnsligen transporteras med järnväg
(scenario B).
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Alternativ B innebär att all utvunnen råvara transporteras via järnväg till kund, vilket leder till ca 20
tågset med järn- och kopparslig per vecka.
Enligt beräkningarna i tidigare MKB för Viscariagruvan ökar de tunga transporterna på E10
marginellt vid scenario A och B, där inga transporter av koppar- och järnslig sker via
vägtransporter. Om alla uttransporter av slig skulle ske via lastbil (scenario D) skulle ökningen på
allmän väg vara drygt 6 % ÅDT med avseende på tung trafik.
Om järnsligen avyttras till LKAB och transporteras via pipeline (scenario A) kommer behovet av
järnvägstransporter sammanlagt att uppgå till två tågset/vecka á 16 vagnar per set med en last om ca
48 ton kopparslig vardera. Om även järnsligen ska transporteras med järnväg innebär detta ca 20
tågset/vecka med koppar- och järnslig. Lastning till järnväg kan komma att ske vid en ny terminal
söder om Viscariagruvan.
Gruvans transportbehov vad gäller tunga in- och uttransporter på väg framgår av tabellen nedan.
Utöver dessa transporter tillkommer persontransporter. Antalet personer som arbetar inom
gruvverksamheten kan komma att uppgå till ca 200 personer. Transportrörelserna med personbil till
Viscaria beräknas uppgå till ca 200 ÅDT, baserat på samåkning till viss del samt skiftarbeten.
Tabell 7-2

Transportslag, antal vägtransporter och beräknad ÅDT.

Transportslag

Antal transporter

ÅDT (beräknat)

Råvaror för sprängämnen

10 transporter per vecka

3

Diesel

3 transporter per vecka

1

Uttransport produkt lastbil med släp
Scenario C
Kopparslig
5 transporter per dag

10

Scenario D
Koppar och järnslig

94

ca 47 transporter per dag

Anslutningsvägen till planområdet är planlagd men ännu inte uppförd. Med stöd av gällande
detaljplan i angränsande område kan tillfart till planområdet ske från norr via bro över järnvägen. I
dialog mellan Avalon och intilliggande verksamhetsutövare, LKAB, har alternativa lösningar
diskuterats avseende uttransport av produkterna järn- och kopparslig samt transport av sprängämnen
till gruvområdet. Dessa transporter kan komma att ske via en befintlig bro över järnvägen direkt
norr om LKAB:s sandmagasin.
Vägtransporter inom gruvindustriområdet
Planområdet utgör en del av det område som kommer att nyttjas för exploatering av Viscariagruvan.
Bruten malm planeras att transporteras med truckar direkt till primärkrossen eller till ett tillfälligt
malmupplag intill primärkrossen i anslutning till anrikningsverket, som kommer att ligga söder om
planområdet inom gällande detaljplan för gruvindustri. Eventuellt gråberg som bryts och som inte
kan återanvändas för återfyllnad av dagbrott kommer att läggas på upplag inom
verksamhetsområdet.
Produkt (slig) kan komma att transporteras med lastbil till den nya lastningsterminalen söder om
Viscariagruvan.
Transport av farligt gods
Transporter av farligt gods till området består av råvaror för sprängämnen. Emulsionssprängämnet
levereras i tankbil och slutbereds i samband med laddning. Antal transporter med sprängämne
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beräknas uppgå till ca 10 leveranser per vecka vid full produktion. Transporter av sprängämnen kan
komma att ske via LKAB:s industriområde.
Transporter av diesel till maskiner sker i tankbil och har uppskattats till ca 3 leveranser per vecka.
7.2.4 Fortsatta åtgärder
Påverkan från transporter bedöms inte i denna MKB utan hanteras i prövningen enligt miljöbalken.

8

TEKNISK FÖRSÖRJNING
8.1

Vatten och avlopp

Inom området finns idag inga VA-anläggningar. Enligt Avalons planering bedömer man idag att det
inte blir aktuellt med sådan byggnation som kräver VA-anslutning inom planområdet utan att dessa
anläggningar hamnar utanför planområdet. Hur man generellt avser lösa försörjningen med vattenoch avlopp framgår nedan.
8.1.1 Länshållningsvatten och processvatten
För gruvverksamhet inom område finns behov av att hantera vatten som uppkommer inom området,
både under byggfasen och under driftsfasen.
Länshållningsvatten från brytningsområden och dagbrott kommer inledningsvis att pumpas via
sedimentationsbassänger till ett klarningsmagasin, vilka båda ligger utanför planområdet. Detta
vatten kommer att användas som uppstartsvatten i anrikningsverket.
Under driftsfasen avses uppsamlat vatten från brytningsområden och diken att användas i processen
i anrikningsverket utanför planområdet. Vattnet kan även komma att pumpas från den befintliga
underjordsgruvan. En stor andel av processvattnet förväntas kunna recirkuleras.
Överskottsvatten kommer att släppas via ledning mot Rakkurisystemet. Enligt utförd vattenbalans
kommer behovet att avleda vatten enbart att uppstå under hösten i samband med s.k. 100-års regn.
Vattnet kommer vid behov genomgå behandling med kalk och/eller järnsulfat för att fälla metaller.
Vid extrema nederbördsförhållanden (1000-årsflöde) kan bräddning via nödutskov i sandmagasinet
komma att ske mot Luossajärvi samt omgivande våtmarker. Dessa anläggningsdelar ligger utanför
planområdet
8.1.2 Sanitärt avloppsvatten
Sanitärt avloppsvatten kommer troligen att hanteras genom att en trekammarbrunn och en
infiltrationsyta anläggs alternativt att avloppsvatten samlas upp i septiktank och transporteras till det
kommunala vattenreningsverket.
8.1.3 Dricksvatten
Dricksvatten kommer sannolikt att tas in med tankbil.
8.1.4 Dagvatten
Avskärande och uppsamlande diken kommer att anläggas kring dagbrott, gråbergsupplag och
industriområde för att samla upp ytvatten. Uppsamlat vatten kommer att ledas till uppsamlande
bassänger utanför planområdet för att sedan nyttjas som processvatten i anrikningsverket alternativt
pumpas till klarningsdammen.
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Vallar kommer att anläggas runt låglänta brytningsområden samt eventuellt gråbergsupplag i syfte
att minimera inflödet av rent ytvatten från omgivande markområden. Rent ytvatten avleds mot
intilliggande recipient utanför planområdet.

8.2

El

Genom planområdet passerar högspänningsledningar som ägs av Vattenfall.
Inom planområdet finns en transformatorstation som ägs av Vattenfall. Den är en anslutning mellan
kraftledningsnätet och ledningarna från vindkraftverken inom området.
Beträffande planbestämmelser för ledningar och transformatorstation, se avsnitt 4.1.

8.3

Avfall

Gruvbrytning inom planområdet kommer att generera viss mängd gråbergsavfall. Eventuellt gråberg
som losshålls i samband med gruvbrytningen kommer så långt som möjligt att användas för
återfyllnad i utbrutna dagbrott. Om detta inte är lämpligt kommer det att transporteras till
närliggande upplag för gråberg i närheten av brytningsområdet. Delar av gråbergsupplag kan
komma att lokaliseras inom planområdet.
Beroende på bergets kvalitet kan det komma att användas som konstruktionsmaterial för
uppbyggnad av infrastruktur (vägar, vallar m.m.) både inom planområdet och inom angränsande
gruvområde. Gråberg kan även komma att saluföras och nyttjas utanför verksamheten.

9
9.1

MILJÖKONSEKVENSER FÖR MARK, VATTEN OCH LUFT
Markförhållanden/ förorenad mark

9.1.1 Nuläget
De vanligast förekommande malmmineralerna i Viscariaområdet är magnetit, kopparkis, magnetkis
och varierande mängder av pyrit, zinkblände och blyglans.
Planområdet utgörs i huvudsak av bergryggen Peuravaara samt en tjärn strax nordväst om denna.
Tjärnen har enligt Lantmäteriets kartor inget namn.
Planområdet kring befintliga vindkraftverk ligger inom det område som tidigare nyttjades för
gruvbrytning i den f.d. Viscariagruvan. Tidigare gruvbrytning upphörde år 1997 och
efterbehandlingsåtgärder har därefter utförts vid anläggningar för gruvverksamheten. Efterkontroll
pågår avseende läckage vatten från bland annat tidigare brytningsområden som delvis ligger inom
planområdet. Inom planområdet finns tidigare dagbrott samt nedgångsramp till tidigare
underjordgruva. Delar av området är instängslat på grund av rasrisk. Kompletterande
undersökningar har utförts i tjärnen som omfattas av planförslaget. Bland annat har bottensediment
provtagits och analysresultaten visar på förhöjda halter av bland annat koppar i sedimenten (se
avsnitt 9.2).
9.1.2 Påverkan och konsekvenser – nollalternativ
Nollalternativet medför att mineralfyndigheten som är lokaliserad inom planområdet för vindkraft
inte kan tas tillvara då det strider mot gällande detaljplan. Brytning av malm och annan
gruvverksamhet kan dock pågå i angränsande markområden, som är planlagda för
gruvindustriändamål.
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Nollalternativet innebär att tjärnen ska bibehållas som vattenområde. De i sig kan innebära
begränsningar i nyttjandet av omkringliggande mark för gruvindustriändamål.
9.1.3 Påverkan och konsekvenser - detaljplaneförslaget
Den huvudsakliga förändringen genom planläggningen är att marken får användas för
gruvindustriändamål och att mineraliseringen kan utvinnas. Krav på efterbehandlingsåtgärder vid
gruvområden regleras i miljöbalken via förordningen om utvinningsavfall.
Planförslaget medför även att vattennivån i tjärnen tillåts förändras. En torrläggning av tjärnen
medför att sedimenten blottläggs. Eventuella åtgärder regleras i kommande tillståndsprövning enligt
miljöbalken.
Planförslaget medför att brytning av malm kan ske i dagbrott och/eller underjordgruva inom
planområdet. Planförslaget medför även att gråberg och/eller morän kan läggas i upplag och
utfyllnader med en högsta höjd om 570 meter över havet.
Detaljplanen möjliggör utvinning av de mineraltillgångar som finns inom och i anslutning till
planområdet och bidrar därmed också till materialförsörjningen med avseende på värdefulla
material.
9.1.4 Fortsatta åtgärder
Villkor för efterbehandling och dess omfattning samt avsättning av ekonomisk säkerhet för
efterbehandlingsåtgärder fastställs i samband med tillståndsprövning av gruvverksamhet enligt
miljöbalken.
Det är verksamhetsutövarens ansvar att efterbehandla förorenade områden så att människor och djur
kan vistas i området utan risk.

9.2

Yt- och grundvatten
9.2.1

Nuläget

Ytvatten
Genom planområdet går gränsen mellan Torneälvens och Kalixälvens huvudavrinningsområden.
Planområdet ligger inom tre delavrinningsområden – Pahtajoki i nord/nordväst samt Utloppet av
Luossajärvi i nordost som avrinner mot Torneälven och Mettä Rakkurijärvi i söder som avrinner
mot Kalixälven. Planområdets andel i respektive delavrinningsområde redovisas i Tabell 9-1 nedan.
Tabell 9-1 Delavrinningsområden som förekommer i anslutning till Viscariagruvan och dess yta (km2) samt
planområdets yta och andel av respektive delavrinningsområde (SMHI, 2010).
Delavrinningsområde
Pahtajoki
Luossajärvi
Mettä Rakkurijoki

Delavrinningsområdets
2
yta (km )
30,97
13,3
47,78

2

Planområdets yta (km )
0,41
0,11
0,27

Planområdets andel i
delavrinningsområdet
0,6 %
0,8 %
1,3 %

Det finns inga ytvattendrag i planområdet kring vindkraftverken medan planområdet som utgörs av
tjärnen är ett befintligt ytvattendrag.
Nordväst om området passerar bäcken Pahtajoki, som rinner under järnvägen och E10 norrut via
våtmarken Pahtajänkkä till älven Rautasjoki, som i sin tur avvattnas till Torne älv (Figur 9-1). Norr
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om planområdet löper en kanal som anlagt i syfte att avvattna Luossajärvi samt ändra flödet från
sjön.

Litet bäck- och sjösystem
som avvattnas mot Pahtajoki

Pahtajoki

Luossajärvi

Leväjärvi

Teckenförklaring

0

500

1 000

2 000 Meter

Bäck/Dike
Sjöar
Sökt koncessionsområde
Datum: 13 februari 2013
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria\GIS\Projekt\Figur 9.mxd
Ritad av: Frida Sandén, Hifab AB
Flygfoto ©Avalon Minerals Viscaria AB

Beviljade koncessionsområden
Planområdesgräns

Figur9-1

Ytvattendrag i närområdet till planområdet vid Viscaria

Viscariagruvans före detta industriområde samt sand- och klarningsmagasin ligger vid Loussajärvis
västra strand. Luossajärvi avvattnas via en kanal mot Pahtajoki och vidare mot Torneälv.
Vattendragen i området är i dagsläget påverkat av såväl tidigare (Viscaria- och Pahtovaaregruvan)
som befintlig gruvverksamhet (LKAB). Som en del i verksamheternas egen- och efterkontroll utförs
provtagningar i flera av områdets vattendrag.
Söder om området finns LKAB:s slamdammar och det s.k. Rakkurisystemet, som omfattar sjöarna
Mettejärvi, Mettä-Rakkurijärvi och Rakkurijärvi, vilka avrinner söderut mot Kalixälven. Den
nedlagda gruvan och gråbergsupplag vid Viscaria har sin avrinning mot norr via Pahtajoki, medan
avrinningen från sandmagasinet sker mot Rakkurisystemet.
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Sammantaget visar resultat från provtagningar av vattendrag i avrinningen från Viscariaområdet
söderut, både biologiska undersökningar och analyser av vattenkemi, en samstämmig bild. Samtliga
provtagningslokaler uppvisar stabilt och högt pH, låg belastning av organiskt material och låga
halter av näringsämnen, vilket ger god och/eller hög ekologisk status.
Provtagning av bräddvatten från gruvan, som i dagsläget avrinner mot Torne älv, uppvisar förhöjda
halter zink, kadmium och koppar. Även i utloppet från Norra Tvillingtjärn, norr om väg E10, är
vattenkvaliteten periodvis sämre med avseende på förhöjda halter zink, kadmium och koppar.
Kompletterande undersökningar av tjärnen
Under sommaren och hösten 2010 och 2011 har kompletterande undersökningar utförts, av Enetjärn
Miljökonsult AB, i vattendrag i väst- och nordväst om tidigare brytningsområde. Tjärnen inom
planområdet har ingått i undersökningarna liksom andra vattendrag i avrinningen från planområdet
kring vindkraftverken. Förutom provtagning av vattenkemi har undersökningarna omfattat
provtagning av påväxtalger, bottenfauna, kiselalger och sediment samt provfiske. Resultaten från de
biologiska provtagningarna har utvärderats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
miljökvalitet, handbok 2007:4.
Analysresultat avseende vattenkemi i tjärnen visar mycket låga halter zink, krom, arsenik och bly.
Den uppmätta halten koppar var måttligt hög medan nickelhalten var låg. Bedömningen av
vattenkemin baseras på naturvårdsverkets bedömningsgrunder, rapport 4913. De uppmätta halterna
totalkväve var låga medan totalfosforhalten var måttligt hög. Den förhöjda fosforhalten medför att
kväve/fosfor-kvoten i lilla tjärnen ger ett måttligt kväveunderskott.
Analyser av metallhalter i sediment i den lilla tjärnen uppvisar höga halter av koppar och måttligt
höga halter zink, nickel och krom. Uppmätta halter kadmium var låga medan bly- och
arsenikhalterna i sedimenten var mycket låga.
Resultaten från provtagningar av vatten och sediment visar att tjärnen är tydligt påverkad av
geologin i området. Möjligtvis kan de förhöjda metallhalterna i sediment och vatten härledas till
tidigare gruvdrift men det kan även vara naturligt betingat.
Utvärderingen av resultaten avseende utförda biologiska undersökningar visade sammantaget en
god ekologisk status i tjärnen. Diversiteten av olika bottenfauna-arter är ett mått på artrikedomen
och ingår i bedömningen av ekologisk status och prover från tjärnen uppvisade dock måttlig status
med avseende på antal påträffade arter och diversiteten. Baserat på resultaten från
fiskeundersökningarna bedöms tjärnen ha otillfredsställande status, enligt naturvårdsverkets modell.
Resultatet från fisket i tjärnen gav en lake samt mycket riklig fångst av abborre (117 st).
De biologiska undersökningarna visar att tjärnen är förhållandevis artfattig avseende bottenfauna
och fiskarter men det är inte ovanligt för vattendrag i norra Norrland. Förekomsten av abborre var
riklig i jämförelse med andra vattendrag i regionen vilket kan tolkas som ett välmående ekosystem.
Tjärnen har även undersökts i syftet med undersökningar var att klarlägga vattendjup och
sedimentmäktigheten. Som djupast är tjärnen ca 6 meter djup och det finns inget tydligt in- och
utflöde. Nordvästra delen av tjärnen tycks fungera som utlopp i samband med högvatten.
Sedimentmäktigheter upptill 4-5 meter förekommer i delar av sjön. Enligt mätningarna utgörs dessa
av relativt lösa sediment med hög vattenhalt, troligtvis organiskt material. Underliggande jordlager
bedöms enligt mätresultaten bestå av fast morän. Avståndet till fast berg framkom inte av
undersökningen.
Undersökningen utfördes under sommaren 2011 och resultat från mätningen av sedimentmäktighet
redovisas i Figur 9-2 nedan.
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Sedimentmäktighet i tjärnen i norra delen av planområdet (Geoinova, 2011)

Grundvatten
Den huvudsakliga grundvattenbildningen sker i samband med snösmältningen i slutet av april till
maj/juni då grundvattennivåerna stiger och når sitt maximum, samt i samband med höstregn under
september/oktober. Under vintermånaderna sjunker grundvattennivån i området. Utifrån områdets
naturliga förutsättningar (moränjordar) är möjligheterna till grundvattenbildning och grundvattnets
strömning i jordlagren relativt begränsade. Delar av planområdet utgörs av hällmark.
Det finns inga klassade och/eller skyddade grundvattenområden inom Viscariaområdet.
Grundvattenströmningen har antagits i stort sammanfalla med markytans överyta, vilket innebär att
en grundvattenströmning sker från högre liggande områden till lägre områden. Planområdet ligger
på vattendelaren mellan Torneälven och Kalixälven, se Figur 9-3.
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Figur9-3

Datum: 13 februari, 2013
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\
Projekt\Viscaria\GIS\Projekt\Avrinningsomr.mxd
Ritad av: Frida Sandén, Hifab AB
Flygfoto ©Avalon Minerals Viscaria AB

Vattendelare och avrinningsområden vid Viscaria (SMHI, 2012)

Grundvattnets kvalitet i Kirunaområdet har undersökts av SGU genom provtagning av bergbrunnar,
jordbrunnar och källor. Vattnet uppvisar genomgående låg salthalt, neutralt pH samt låg halt
organiska ämnen. I Kiruna uppvisar grundvattnet en totalhårdhet som är förhållandevis högre än
Norrbotten generellt. I Kirunaområdet varierar järnhalterna förhållandevis mer än i övriga delar av
Norrbotten, vilket kan förklaras av de mineraliseringar som finns i området. I samband med
sprängningsarbeten för den nya järnvägen i närheten av Viscaria har uppträngande grundvatten med
förhöjda metallhalter påträffats.
Strandskydd
Tjärnen ligger inom influensområdet för gruvvattenavsänkning från gruvverksamheten och kan
komma att beröras av sänkta grundvattennivåer med risk för torrläggning.
Strandskyddet för tjärnen i nordväst behöver hävas i samband med planläggningen, eftersom
strandskyddet återinträder i samband med upprättande av ny detaljplan.
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Strandskyddet upphävs inom planområdet genom planbestämmelse. Särskilt skäl, enligt miljöbalken
7 kap 18c §, som kommer i fråga för upphävandet är följande:
Vattenområdet ligger i närheten av mark som tidigare nyttjas för gruvverksamhet. Det ligger inom
detaljplan med anslutande vidsträckta markområden som är detaljplanelagt för gruvverksamhet.
Upphävandet avser område som behövs för att möjliggöra utvinning av materialresurs som är
utpekad som riksintresse och verksamheten kan inte lokaliseras till annan plats. Området behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området (7 kap. 18c § punkt 5 miljöbalken).
9.2.2 Påverkan och konsekvenser - nollalternativ
Eftersom omgivande markområden är planlagda för gruvindustriändamål kan förändringar i
grundvattennivån i planområdet inte uteslutas i nollalternativet.
I den del av planområdet som utgörs av vattenområde, tjärnen, ska vattennivån upprätthållas.
Resultaten från sjömätningen indikerar att tjärnen inte har direkt kontakt med berggrundvattnet utan
försörjs med ytvatten från omkringliggande våtmarksområde samt grundvatten i jordlagren. Detta
kan medföra att tjärnens funktion som mindre vattendrag kvarstår även om gruvbrytning sker i
närheten.
Nollalternativet medger att gruvverksamhet sker i omgivande markområden. Strandskyddet kring
tjärnen är upphävt i gällande detaljplan, vilket kommer att omprövas i samband med ändringen av
denna detaljplan.
9.2.3 Påverkan och konsekvenser - detaljplaneförslag
Planförslaget medför att även planområdet kan användas för gruvverksamhet, vilket harmoniserar
med gällande planläggning i omgivande markområden. I området kring vindkraftverken finns
mineraliseringar som kan komma att brytas i underjordsgruva och/eller dagbrott.
Gruvbrytning påverkar grundvattennivåer i området till följd av länshållning av gruvan. Beroende
på val av utlopp för gruvverksamhetens överskottsvatten kan befintlig vattendelaren komma att
förskjutas under driften. I det scenario som utretts i tidigare MKB:er för Viscariagruvan kan
uppsamling av överskottsvatten komma att ske i det tidigare klarningsmagasinet. Efter kontroll av
vattenkvalitet och eventuell behandling kan utsläpp av överskottsvatten komma att ske mot
Rakkurisystemet söder om Viscariaområdet. Detta scenario medför en förskjutning av vattendelaren
mot norr under drift. När brytningen upphör bedöms grundvattenytan och vattendelaren successivt
återgå till naturliga lägen.
En brytning av malm inom koncessionsområde K nr 3 (D-zonen) kan medföra att tjärnen i
planområdet torrläggs. Huruvida detta kommer att ske beror dels på tjärnens hydrologi med
avseende på inflöde och utflöde dels på omfattningen av kommande avsänkning kring
brytningsområdet. Planförslaget medger att vattennivån i tjärnen förändras.
Eventuella utsläpp av överskottsvatten kommer att ske mot Rakkurisystemet. Utsläpp kommer
endast att ske vid perioder med höga flöden, sk. 100-års regn samt eventuellt i samband med
avvattning av D-zonen. Påverkan på vattenkvaliteten i Rakkurisystemet till följd av tillförsel av
vatten från Viscariagruvan bedöms som försumbara. Verksamheten medför ingen direkt påverkan
på vattenkvaliteten i Kalix älv som är den slutliga recipienten i Rakkurisystemet. Mängden avbördat
vatten är mycket liten i jämförelse med flödet i recipientvattendragen.
Inga direkta utsläpp av vatten planeras ske mot Pahtajoki och Torne älv. Avskärande samt
uppsamlande diken anläggs för att minimera diffus avrinning samt avleda vatten till det befintliga
sandmagasinet.
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Efter avslutad gruvdrift kommer området att efterbehandlas i syfte att återskapa naturmark och
minimera föroreningsspridning. I detta skede kommer vattenflöde mot Pahtajoki successivt komma
att ske via gruvsjöarna vid D-zonen och södra A-zonen. Vattenkvaliteten i gruvsjöarna ska
kontrolleras och eventuella åtgärder vidtas innan bräddning av vatten sker mot recipient.
Efterkontroll kommer att pågå minst 30 år.
Genomförande av planförslaget bedöms inte motverka gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Vid
behov kommer vattnet som avleds från planområdet och andra delar av gruvområdet att renas i syfte
att säkerställa att den ekologiska och kemiska statusen i berörda vattenförekomster inte försämras
9.2.4 Fortsatta åtgärder
Under gruvdriften ska påverkan på tjärnen kontrolleras. Om tjärnen dräneras kan utfiskning vara en
möjlig åtgärd som vidtas. Abborre är dock en vanligt förekommande fiskart och fiskflytt bedöms
inte som relevant. Vid eventuell flytt av fisk måste lämpligt ersättningsvattendrag utpekas i samråd
med berörda myndigheter.
Vid en kommande tillståndsprövning för gruvverksamhet enligt miljöbalken regleras villkor och
krav på eventuella vattenreningsåtgärder. Tillstånd medges inte om miljökvalitetsnormerna
äventyras.
Nivåer för utsläpp av metaller och förorenade ämnen regleras genom villkor i tillstånd enligt
miljöbalken. Gällande miljökvalitetsnormer i recipienterna får inte överskridas.
Villkor för påverkan på grund- och ytvatten bedöms inte i denna MKB utan hanteras i
tillståndsprövning enligt miljöbalken.

9.3

Luft

9.3.1
Nuläge
Enligt luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) har kommunerna ansvaret för att övervaka
luftkvaliteten i sin kommun. IVL har i samarbete med svenska kommuner utfört årliga
luftmätningar i URBAN-mätnätet sedan 1986. Kiruna har varit en del i mätnätet under större delen
av mätperioden. Syftet med mätningarna är bland annat att klarlägga hur luftkvaliteten är i
jämförelse med gällande miljökvalitetsnormer och miljömål.
De parametrar som mäts inom ramen för URBAN-mätnätet är
•
•
•

Dygnsprovtagning av SO2, sot och NO2
Dygnprovtagning av PM10 och PM2,5 Veckovisa mätningar av lättflyktiga kolväten (VOC)
Månadsvisa mätningar av SO2, NO2 och O3

Damning – partiklar
Resultat av de senaste mätningarna av luftkvaliteten i Kiruna centralort, mätår 2010, uppvisar ett
dygnsmedelvärde PM10 om 8,6 µg/m3 luft (mätplats Kiruna Centralskola, nu Norrskenets förskola).
Det maximala dygnsmedelvärdet under perioden uppmättes till 46 µg/m3 luft. Ingen gång under året
översteg uppmätta halter miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet (50 µg/m3 luft). Totalt
utfördes 347 mättillfällen (IVL, 2011). Vid 5 mättillfällen överskreds den övre utvärderingströskeln
(>35 µg/m3 luft) och vid 11 tillfällen den nedre utvärderingströskeln (>25 µg/m3 luft), vilket var
färre tillfällen än övriga svenska orter som ingick i undersökningen.
Vinterhalvåret 2010/2011 uppmättes medelvärdet av PM10 till 10 µg/m3 luft (mätplats Kiruna
Centralskola, nu Norrskenets förskola). Det maximala dygnsmedelvärdet under perioden uppmättes
till 40 µg/m3 luft. Ingen gång under mätperioden översteg uppmätta halter miljökvalitetsnormen för
dygnsmedelvärdet (50 µg/m3 luft). Totalt utfördes 164 mättillfällen.
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I mätplats Petsamo, belägen nordväst i Kiruna samhälle i slutet av Hjalmar Lundbomsvägen, har
mätning av PM10 utförts under vinterhalvåret 2010/2011. Under denna period uppmättes
årsmedelhalten av PM10 till 6 µg/m3 luft. Vilket ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer
avseende årsmedelvärden för människors hälsa (40 µg/m3 luft). Dygnsmedelvärden mäts inte i
Petsamo.
I de senaste mätningarna av luftkvaliteten i Kiruna, mätår 2010,uppmättes även medelhalten av
PM2,5 till 3,9 µg/m3 luft vid mätplats Petsamo. De uppmätta halterna ligger långt under
miljökvalitetsnormerna för PM2,5, 25 µg/m3, som kommer att börja gälla den 1 januari 2015.
NOX i Kiruna tätort och Norrbotten
I de senaste mätningarna av luftkvaliteten i Kiruna centralort år 2010, mätplats Kiruna Centralskola
(nu Norrskenets förskola), har dygnsmedelvärdet av NO2 uppmätts till 7,5 µg/m3 luft. Det maximala
dygnsmedelvärdet under perioden uppmättes till 43 µg/m3 luft (IVL, 2011). Ingen gång under året
översteg uppmätta halter miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet (60 µg/m3 luft). Vid tre av
totalt 354 mättillfällen översteg uppmätta halter NOX nedre utvärderingströskeln, 36 µg/m3 luft.
Vinterhalvåret 2010/2011 uppmättes medelvärdet av NO2 (mätplats Kiruna Centralskola, nu
Norrskenets förskola) till 11 µg/m3 luft. Det maximala dygnsmedelvärdet under perioden uppmättes
till 45 µg/m3 luft. Ingen gång under mätperioden översteg uppmätta halter miljökvalitetsnormen för
dygnsmedelvärdet (60 µg/m3 luft). Vid fyra av totalt 181 mättillfällen översteg uppmätta halter NOX
nedre utvärderingströskeln, 36 µg/m3 luft.
I mätplats Petsamo som är beläget nordväst om Kiruna samhälle i slutet av Hjalmar
Lundbomsvägen uppmättes under mätåren 2010 medelhalten av NO2 till 3,8 µg/m3 luft. Vilket
ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer avseende årsmedelvärden för människors hälsa (40
µg/m3 luft) och för områden belägna 5 km utanför t.ex. industriell anläggning (30 µg/m3 luft).
Dygnsmedelvärden mäts inte i Petsamo.
Vinterhalvåret 2010/2011 uppmättes i samma mätplats (Petsamo) medelhalten av NO2 till 5,8 µg/m3
luft, vilket ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer avseende årsmedelvärden för
människors hälsa (40 µg/m3 luft). Uppmätt medelhalt ligger även långt under miljökvalitetsnormen
för områden belägna 5 km utanför t.ex. industriell anläggning (30 µg/m3 luft). Dygnsmedelvärden
mäts inte i Petsamo.
I Norrbotten beräknas det årliga nedfallet av oorganiskt kväve ligga mellan 1 och 2 kg/ha/år.
Nedfall på öppet fält i de södra delarna av Norrland ligger relativt nära den kritiska
belastningsgränsen, % kg/ha/år. Nitratkvävehalter i markvatten är generellt mycket låga på
skogsytor i Norrland. (Pihl Karlsson, m.fl. 2011)
9.3.2
Påverkan och konsekvenser – nollalternativet
Nollalternativet innebär fortsatt god luftmiljö i Kiruna tätort. Nuvarande detaljplan medger att
gruvverksamhet kan etableras vid f.d. Viscariagruvan, förutom i området vid vindkraftverken och
tjärnen. Detta medför att dammalstrande arbeten kan uppstå i nollalternativet. Spridning av
dammpartiklar begränsas till närområdet på samma sätt som vid genomförande av planförslaget.
Påverkan och konsekvenser beskrivs närmare i avsnitt nedan.
Emissioner från arbetsmaskiner och transporter kommer att kunna uppstå vid nollalternativet, med
stöd av gällande detaljplan i området.
Nollalternativet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids.
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9.3.3
Påverkan och konsekvenser – detaljplaneförslaget
Gruvverksamhet kan påverka luftmiljön på olika sätt. Ett genomförande av planförslaget ökar
möjligheterna för etablering av gruvverksamhet i området, vilket leder till att luftmiljön påverkas.
Planförslaget kan innebära att vindkraftverksamheten i framtiden upphör vilket medför minskad
produktion av miljövänlig el.
Damm - partiklar
Dammspridning till följd av gruvbrytningen samt interna transporter, lastning och lossning av malm
och gråberg kan ge upphov till lokal miljöstörning i omgivande mark och vattendrag. Risk för
damning är störst i samband med torrperioder sommartid samt under perioder med frystorkning
under senhösten. Spridningen av partiklar från dessa arbetsmoment bedöms vara begränsad till
närområdet.
Dammspridning från sandmagasinet kan begränsas genom anpassning av deponeringstekniken, där
deponering av anrikningssand sker så att sanden i möjligaste mån är befuktad eller täckt av vatten.
Beroende på vindstyrkor och vindriktning kan partiklar spridas över större områden. Den
förhärskande vindriktningen i Kiruna är syd till sydvästlig enligt uppgift från SMHI.
Närmaste bebyggelse, Mattarahaka finns ca 1 km från planområdet medan närmaste
bostadsbebyggelse i Karhuniemi ligger ca 1,5 km från planområdet. Kiruna samhälle ligger ca 4 km
från planområdet.
Gruvområdets närområde utgörs av fjällbjörkskog och våtmark samt vattendrag. Det finns risk för
att träd, buskar, lavar och vattendrag i direkta närområdet kan utsättas för damm. Högre vegetation
som omger tillfartsvägar, dagbrott och gråbergsupplag kommer att utgöra ett skydd som begränsar
dammspridning.
Under vissa perioder av året befinner sig renar i närområdet till gruvan. Om renhjorden befinner sig
i direkta närområdet till dammande verksamhet kan negativa effekter uppstå i form av irritation på
ögon. De partiklar som uppkommer vid gruvverksamheten har i huvudsak mineraliskt ursprung.
Under samråd med Vattenfall AB har även framkommit att påverkan av damning kan uppstå på
elledningar och isolatorer. Om damningen blir omfattande kan dessa anläggningar behöva rengöras.
Omfattande damning kan även påverka intilliggande vindkraftverk.
Dammspridningen till följd av verksamheten bedöms i första hand kunna ge upphov till negativ
påverkan av luftmiljön i direkt närhet till källan. Det ligger dock i verksamhetens egenintresse att
minimera dammspridning bland annat för att upprätthålla god arbetsmiljö.
Dammbekämpning är viktigt för verksamhetens bedrivande då damning kan ge upphov till problem
vid arbete kvälls- och nattetid. Konventionella åtgärdsmetoder, exempelvis vattenbegjutning,
föreslås användas i förebyggande syfte och vid behov på vägar, gråbergsupplag, gruvområde och
andra öppna ytor inom verksamhetsområdet. Vid behov kan även dammbindningsmedel, t.ex.
lignin-baserade produkter eller salt, användas.
Luftkvaliteten i vid Kiruna tätort ligger nära gällande miljökvalitetsnormer för PM10 (IVL, 2010).
Enligt mätningar utförda av LKAB ligger PM10 över gällande tröskelvärde under vissa perioder av
året.
Gruvverksamheten vid Viscaria medför en risk för tillskott av partiklar i luftmiljön i närområdet.
Verksamheten bedöms dock inte medföra att miljökvalitetsnormer för partiklar i utomhusluft
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överskrids, förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas. Villkor för gruvverksamhetens utsläpp till luft
kommer att regleras i kommande tillstånd enligt miljöbalken.
Emissioner från transporter och arbetsmaskiner samt spränggaser
De transporter som sker och kommer att ske i den fortsatta verksamheten kan delas in i direkta och
indirekta, enligt följande:
•

Direkta transporter - uppkommer inom verksamhetsområdena för gruva och anrikningsverk,
t.ex. gräv- och borrmaskiner, traktorer och gruvtruckar

•

Indirekta transporter - uppkommer utanför verksamhetsområdena; t.ex. transport av
material, drivmedel och sprängämnen till verksamheten

Emissioner från transporter och arbetsmaskiner kommer inte att försämra luftkvaliteten nämnvärt
och de bedöms inte medföra att de nationella eller regionala miljökvalitetsmålen överskrids.
Utsläpp från fordon och utrustning kan till viss del styras genom att krav ställs på god standard för
transportfordon samt adekvat utbildning. Kontinuerlig service av maskinpark, utrustning och
transportfordon säkerställer att utsläppen hålls på en så låg nivå som möjligt.
Sprängningsarbeten är främst förknippade med emissioner av kväveoxider (NOX) och kolmonoxid
(CO). Den genomsnittliga förbrukningen av sprängämnen beräknas generellt uppgå till
ca 0,3 kg/ton utbrutet berg. Initialt är förbrukningen av sprängmedel större för att avta med
brytningsåren. Enligt Dyno Nobel Sweden AB emitterar 0,74 kg NOX per ton sprängämnen och 1016 kg CO per ton sprängämne. Den totala förbrukningen och emissionernas omfattning är helt
beroende av brytningstakten.
Emissioner till luft från transporter och arbetsmaskiner samt spränggaser bedöms inte medföra att
gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids.
9.3.4
Fortsatta åtgärder
Påverkan på luftmiljön bedöms inte i denna MKB utan hanteras i tillståndsprövning enligt
miljöbalken.
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10 MILJÖKONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖ, REKREATION
OCH FRILUFTSLIV
10.1 Landskapsbild
10.1.1 Nuläget
Viscariaområdet omfattar bergryggen Peuravaara, samt lågland och våtmarksområden direkt väster
och söder om bergryggen. Kringliggande marker består av relativt flack skogs- och myrmark mellan
höjderna Eatnamvárri 790 möh, Luossavaara 726 möh samt Kiirunavaara 733 möh. Mellan Kiruna
tätortort och Viscaria ligger sjön Luossajärvi, 499 möh, som har minskats till ytan till följd av
LKABs gruvverksamhet (Figur 10-1).
Omgivningarna kring Kiruna ingår i den s.k. förfjällsregionen som karaktäriseras av vidsträckta,
högt liggande platåer och enstaka bergshöjder eller lågfjäll. Stadsbebyggelsen är belägen på
lågfjället Haukivaara och de närmsta omgivande lågfjällen utgörs av Eatnamvárri, Peuravaara och
gruvorna Kiirunavaara i väster samt Luossavaara i norr. Samhället ligger på en nivå mellan 500-570
möh. Västerut mot den skandinaviska fjällkedjan stiger terrängen successivt upp till höjder över
1 000 möh.
I dagsläget finns sex vindkraftverk i planområdet som är ett tydligt inslag i vyn från Kiruna mot
fjällkedjan i väster, de är även synliga från väg E10. Vindkraftverken har en höjd om ca 55 m over
markytan.
En kraftledning från Norge löper genom planområdet i riktning mot LKAB:s verksamhet och
Kiruna tätort, vilken även den är synlig från Kiruna tätort samt från väg E10.

Peuravaara
LKAB:s sandmagasin

Viscaria sandmagasin
Viscaria industriområde

Viscaria gråbergsupplag

Luossajärvi

Figur 10-1

Vy över Viscaria från Luossavaara i riktning mot väster. Foto: Nine Grib.

10.1.2 Påverkan och konsekvenser - nollalternativ
Med stöd av gällande detaljplan för gruvindustriändamål kan markområden runt de två
planområdesdelarna tas i anspråk för gruvverksamhet. Gällande detaljplan för gruvindustri medger
utfyllnader eller anläggningar upp till ca 100 meter höger än gällande marknivå.
Befintlig vindkraftsverksamhet kan fortgå vid nollalternativet. Kraftledningen påverkas inte av
nollalternativet.
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10.1.3 Påverkan och konsekvenser - detaljplaneförslag
Ett ianspråktagande av planen innebär att större förändringar kan ske vad gäller områdets topografi
både med i första hand schakter till underjordsgruvan och uppfyllnader/upplag. Detta kommer att
påverkan landskapsbilden, bl.a. sett från Kiruna centrum. I gällande detaljplaner som omger
planområdet medges dock uppfyllnad av omkringliggande marker till + 595 meter över havet, d.v.s.
något högre än vad topparna vid Peuravaara är.
I planförslaget har planbestämmelserna utformats så att byggnader och upplag/uppfyllnader inte ska
dominera över det omkringliggande landskapet. Det innebär att högsta tillåtna höjd för uppfyllnader
är +570 meter över havet, vilket innebär som mest cirka 35 meters uppfyllnad över nuvarande
markyta. Tillåten högsta byggnadshöjd är 20 meter, vilket innebär att byggnaderna inte kommer att
dominera över det storskaliga landskapet.
Planförslaget medger att befintlig vindkraftverksamhet kan tvingas att upphöra. Avalon eftersträvar
dock att verksamheterna ska kunna samexistera och vindkraftsverksamheten kan komma fortgå vid
bolaget nuvarande planer för underjordsbrytning i planområdet.
Befintlig kraftledning kan vid behov komma att omlokaliseras beroende på hur gruvbrytningen i
planområdet kommer att ske. Avalon har en pågående dialog med Vattenfall som äger
kraftledningen. Vid brytning i underjordsgruva kommer sannolikt omlokalisering eller förhöjning
av kraftledning inte att krävas.
10.1.4 Fortsatta åtgärder
Utformning av anläggningar för gruvverksamheten regleras dels genom gällande detaljplaner dels
genom bygglov. Inom planområdet föreslås dock lovbefrielse för vissa åtgärder, bland annat upplag
och utfyllnader om högst 20 m och byggnader om högst 100 m2 samt 10 m höjd.
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken innan en gruvverksamhet kan återupptas i Viscariaområdet.
Även efterbehandling av markområden hanteras inom ramen för tillståndsprövningen enligt
miljöbalken.
Omlokalisering av kraftledningen kräver nätkoncession som prövas i särskild process enligt
Ellagen.

10.2 Naturmiljö/ Natura 2000
10.2.1 Nuläget
Enetjärn Natur AB har under 2010 genomfört en naturinventering inom planområdet samt
ytterligare områden som kan bli aktuellt för gruvverksamhet.
Inom planområdet finns inga skyddade eller särskilt utpekade områden avseende naturvård.
I närområdet finns våtmarker som har klass 2 enligt den nationella våtmarksinventeringen, vilket
innebär att högt naturvärde (se Figur 10-2). Planområdet ligger i ett kuperat skogs- och
våtmarkslandskap. Skogen består av i stort sett opåverkad fjällbjörkskog och videbuskage. Generellt
sett är våtmarkerna i området mycket variationsrika och mångformiga med stora arealer blöta kärr,
men andra typer av torrare fastmattevåtmarker förekommer också.
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Våtmarksinventeringen
Högsta naturvärdesklassen
Höga naturvärden
Vissa kända naturvärden
Låga kända naturvärden
Beviljade koncessionsområden
Sökt koncessionsområde

Figur 10-2

Datum: 13 februari, 2013
Projektion: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria\GIS\Projekt\Viscaria VMI.mxd
Ritad av: Frida Sandén, Hifab AB
Källa: Länsstyrelsens GIS-tjänst: www.gis.lst.se
Vägkartan ©Lantmäteriet, utdrag från Din Karta

Resultat från den nationella våtmarksinventeringen i närområdet till Viscaria

Den nordvästra plandelen utgörs av en tjärn. Tjärnen saknar tillflöde och har därmed en långsam
omsättning vilket gör den känslig. Preliminära resultat från undersökningar i Abborrtjärnen visar att
tjärnen är relativt fiskrik med avseende på abborre.
Övriga delar av planområdet omfattar två höjdpunkter och dem emellan liggande område. Inom
detta område har inga särskilt känsliga naturvärden identifierats.
Ett flertal fågelinventeringar har genomförts i närområdet under senare år. I den naturinventering
som genomförts vid Viscaria under år 2010 bedöms fågellivet i området vara ordinärt i största delen
av inventeringsområdet men rikt i den södra delen, nära LKAB:s dammar. Den konstgjorda miljön
kring det befintliga sandmagasinet skapar närings- och variationsrika småmiljöer som gynnar
fågelfaunan samtidigt som den stora vattenspegeln ger trygghet för fåglarna gentemot t.ex.
rovfåglar.
Inom planområdet har ingen sällsynt eller hotad biotop noterats.
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Väster om planområdet ligger Rautas fjällurskog som är ett naturreservat och även utpekat som
Natura 2000-område. I Rautas fjällurskog finns specifika naturtyper och arter som ingår i EU:s artoch habitatdirektiv. Fjällurskogen är uppdelat i två områden med en sammanlagd yta om 81 650 ha.
Området väst och nordväst om Kiruna tätort sträcker sig ett i 15-20 km brett bälte från Torneträsk i
norr till Kalix älv i söder. Det andra delområdet sträcker sig från Kiruna flygplats österut till ca 3
km väster om Svappavaara.
Kalix- och Torne älvar är två av Sveriges national älvar och dess älvsystem är utpekad Natura 2000områden på grund av förekomst av specifika naturtyper och arter som ingår i EU:s art- och
habitatdirektiv.
10.2.2 Påverkan och konsekvenser - nollalternativ
Nollalternativet medför ingen direkt påverkan på befintliga naturmiljöer i planområdet. Omgivande
markområden är planlagda för gruvindustriändamål. Detta medför att indirekt påverkan på
naturmiljöer inom planområdet inte kan uteslutas. En gruvverksamhet ger en direkt påverkan på
naturmiljön i de markområden som tas i anspråk.
Indirekt påverkan på Rautas fjällurskog, i form av buller, vibrationer, damning m.m., kan inte
uteslutas till följd av gruvverksamhet vid Viscaria. Grundvattenavsänkning vid brytning av malm
inom koncessionsområde K nr 3 kan påverkan grundvattennivåer i närliggande delar av
fjällurskogen. Bevarandestatus för de i Natura 2000-området utpekade naturtyperna och arterna
bedöms dock inte påverkas av verksamhet i Viscariagruvan.
Bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter i Kalix- och Torne älvsystem bedöms inte
påverkas vid nollalternativet.
10.2.3 Påverkan och konsekvenser - detaljplaneförslag
Planförslagets påverkan och konsekvenser sammanfaller med påverkan och konsekvenser vid
gruvverksamhet i nollalternativet som beskrivits av avsnitt ovan.
Planförslaget medger att tjärnen kan torrläggas och att ytterligare mark tas i anspråk för
gruvverksamhet. Enligt utförda utredningar har tjärnen naturvärde bedömts som hög baserat på att
den är naturlig och lite påverkad av mänskliga ingrepp. Tjärnen saknar egentligt tillflöde vilket ger
en långsam vattenomsättning vilket medför att den är känslig för ingrepp. De biologiska
undersökningarna visar att tjärnen är förhållandevis artfattig avseende bottenfauna och fiskarter med
det är inte ovanligt för vattendrag i norra Norrland.
Bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter i Natura 2000- områdena Rautas fjällurskog samt
Kalix- och Torne älvsystem bedöms inte påverkas av planförslaget.
10.2.4 Fortsatta åtgärder
Påverkan på naturmiljöer bedöms inte i denna MKB utan hanteras i tillståndsprövning enligt
miljöbalken.
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10.3 Friluftsliv och rekreation
10.3.1 Nuläget
I omgivningarna kring Kiruna stad finns ett omfattande system av skid- och motionsspår. Väster om
Kiruna, förbi Viscariaområdet, går skid- och skoterled upp till raststugan vid Eatnamvárri, Figur 103. Utflyktsmålet Eatnamvárri har funnits under minst 50 år och skoter- och skidlederna flyttades i
samband med Viscariagruvans tillkomst. Sommartid finns en vandringsled.

Teckenförklaring
Befintlig vandringsled (sommar)

0

1 000

Befintligt skidspår

2 000

4 000

Meter

Befintlig skoterled
Beviljat koncessionsområde
Föreslaget koncessionsområde
Järnväg
Planområdesgräns

Figur10-3

Datum: 13 februari 2013
Koordinatsystem: RT 90
Fil: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria\GIS\Projekt\Viscaria skoteroskid.mxd
Ritad av: Frida Sandén
Källa: Kiruna kommun, 2010
Vägkartan ©Lantmäteriet, utdrag från Din Karta

Karta över friluftsleder i närområdet till Viscariagruvan (Rosenfors, 2010).

Skoterleder går också från Kiruna mot mer avlägsna mål som Kebnekaise och Torneträsk, liksom
mot Kurravaara, Jukkasjärvi och Svappavaara.
Inom området förekommer jakt och fiske. Älgjakt bedrivs av Laevas sameby och privata markägare,
småviltsjakt bedrivs av boende i närområdet.
Området ligger relativt centralt och är förhållandevis lättillgängligt för t.ex. bärplockning.

36

Detaljplan för del av Viscariagruvan, Kiruna 1:1 Jukkasjärvi överloppsmark 1:1
Miljökonsekvensbeskrivning

317 543

10.3.2 Påverkan och konsekvenser nollalternativ
Gruvverksamhet kan bedrivas vid omkringliggande markområden med stöd av gällande detaljplan.
I samband med gruvdriften begränsas tillgängligheten i området. Möjligheten till jakt bedöms
påverkas negativt till följd av bland annat buller och ökad mänsklignärvaro.
Efter avslutad gruvverksamhet ska verksamheten efterbehandlas så att människor och djur på sikt
kan vistas i området utan risk.
10.3.3 Påverkan och konsekvenser detaljplaneförslag
Den befintliga två vinterlederna och vandringsleden till Eatnamvárri kommer att behöva dras om för
den del som ligger närmast den tjärn som ligger inom planområdet. Leden har en gång tidigare
flyttats i anslutning till att den gamla Viscariagruvan togs i drift. En flytt av leden kan innebära att
avståndet till raststugan blir längre.
Naturmiljön och friluftslivet kan komma att påverkas negativt av buller, se avsnitt nedan om buller.
Dock är planområdets omgivande markområdet redan planlagt för gruvindustri, vilket innebär att
denna detaljplans påverkan, d.v.s. planändring från område för vindkraft till område för
gruvindustri, inte bedöms innebära någon betydande försämring gentemot nollalternativet (gällande
detaljplaner).
10.3.4 Fortsatta åtgärder
Verksamhetens påverkan på friluftslivet och behov av eventuella åtgärder prövas i miljöansökan.
Flytt av friluftslederna måste utredas närmare. En avsiktsförklaring mellan Avalon och Kiruna
kommun kommer att tecknas i syfte att reglerar arbetsfördelning och ansvar i det fortsatta arbetet.
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11 MILJÖKONSEKVENSER FÖR RENNÄRING
11.1.1 Nuläge
Planområdet ligger i huvudsak inom Laevas samebys renskötselområde men tangerar även Gabna
samebys renskötselområde.
Laevas sameby har renar i närheten av Viscariaområdet från november till april varje år. Även
väster om gruvområdet, på andra sidan spärrstängslet, bedrivs renskötsel under tiden maj-oktober.
Berget Peuravaara och dess omgivningar består av björkskog där snön under våren smälter fortare
än på andra ställen vilket är gynnsamt för renarna. Den vinterbetesgrupp som använder området vid
Viscaria nyttjar det främst som vårbete, men även som vinterbete om det är ont om vinterbete på
andra ställen.
Gabna samebys renskötselmarker i området runt Viscaria används av en till två vinterbetesgrupper
som brukar uppehålla sig norr om Viscariagruvan under vinterperioden. Området används periodvis
under vintern från november till april.

Teckenförklaring
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Datum: 13 februari 2013
Projektion: RT 90 2,5 gon V
File: O:\00 - ENVIPRO\Dokument 2010\Projekt\Viscaria
\GIS\Projekt\Viscaria rennäring.mxd
Ritad av: Frida Sandén
Källa: Länsstyrelsen, www.gis.lst.se
Vägkartan ©Lantmäteriet, utdrag från Din Karta

Områden av riksintresse för rennäring i området kring Viscaria
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Planområdet omgärdas av riksintressen för rennäring. Det löper flyttleder av riksintresse norr, söder
och väster om planområdet. Det finns rastbeten av riksintresse för rennäringen söder om Viscaria
liksom en svår passage som pekats ut som riksintresse.
Det finns inga riksintressen för rennäring i planområdet.
11.1.2 Påverkan och konsekvenser nollalternativ
Gruvverksamhet kan bedrivas i omkringliggande markområden med stöd av gällande detaljplan,
vilket medför begränsningar i tillgängligheten till mark i området. Ljud och mänsklig närvaro som
uppkommer till följd av gruvverksamhet kan även störa renarna betesro vilket kan medföra att
renhjorden söker sig bort från området.
Flytt av vinterlederna som leder mot Eatnamvárri kan indirekt påverka rennäringen, då den
störningen från mänsklig närvaro som friluftslederna innebär förskjuts västerut.
Intilliggande riksintresse för rennäring påverkas inte direkt av planområdets markanspråk.
Nuvarande renstängsel som löper sydväst om området kan komma att flyttas i syfte att underlätta
flytt av renhjordar förbi gruvområdet.
11.1.3 Påverkan och konsekvenser detaljplaneförslag
Påverkan på rennäringen vid genomförande av detaljplaneförslaget är likvärdig med
nollalternativet.
11.1.4 Fortsatta åtgärder
Påverkan på rennäringen samt behov av åtgärder bedöms inte i denna MKB utan hanteras i
tillståndsprövning enligt miljöbalken.

12 MILJÖKONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH
SÄKERHET
12.1 Damning
12.1.1 Nuläget
En dominerande källa till partiklar i stadsmiljöer generellt är slitage av vägbeläggning, bromsar,
däck och vägsand. Slitaget beror främst vid användning av dubbdäck. Andra källor är bland annat
vägtrafik (avgaser), småskalig vedeldning och arbetsmaskiner. I Kiruna utgör även pågående
gruvindustri en källa för partiklar i luft.
Som tidigare nämnts sker övervakning av luftkvaliteten i Kiruna sedan 1986 inom ramen för
URBAN-mätnätet, se avsnitt 9.3. Resultaten från mätningarna i tätorten visar att luftkvaliteten i
Kiruna är god och miljökvalitetsnormerna för partiklar överskrids inte.
12.1.2 Påverkan och konsekvenser - nollalternativ
Nuvarande markanvändning vid planområdet medför ingen spridning av partiklar i luft.
Gruvverksamhet kan etableras i området med stöd av gällande detaljplan, vilket kan medför ökad
damning. De aktiviteter i gruvverksamheten som förknippas med partikelspridning är framförallt i
samband med sprängning samt vid deponering av gråberg och anrikningssand. Krossning,
transporter samt lastning och lossning är andra dammalstrande arbetsmoment i en gruvverksamhet.
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Lokalisering av brytningsområden är direkt kopplad till mineraliseringens läge. Vid nollalternativet
kan gruvbrytning inte ske inom planområdet.
Vid återupptagande av gruvverksamheten vid Viscaria kan tidigare anläggningar för sandmagasin,
gråbergsupplag och klarningsdamm komma att restaureras och nyttjas. Tidigare industriområden
kan vara aktuellt för återetablering av anrikningsverk. Samtliga dessa anläggningar ligger utanför
planområdet.
Närmaste bostadsbebyggelse finns på sådant avstånd, 1,5 km, att boende inte bedöms påverkas av
damning från planområdet.
Sammantaget bedöms nollalternativet inte medföra att miljökvalitetsnormen för partiklar
överskrids, varken vid bostadsbebyggelsen i Karhuniemi eller i Kiruna tätort. Påverkan på
människors hälsa och säkerhet bedöms som försumbar.
12.1.3 Påverkan och konsekvenser - detaljplaneförslag
Vid genomförande av planförslaget kan brytning i dagbrott och/eller under jord komma att ske i
området vid vindkraftverken, vilket i jämförelse med nollalternativet medför att dammalstrande
aktiviteter sker närmare bebyggelse. Avståndet till Kiruna tätorten är dock ca 4 km. Närmaste
bebyggelse, Máttárahákká turiststation, är lokaliserad 1 km nordväst om planerade
brytningsområden. Närmaste bostadsbebyggelse, Karhuniemi, ligger i ca 1,5 km i riktning
västnordväst från planområdet.
I samband med sprängning fragmenteras bergmassan. Sprängladdningarnas storlek och
bergmaterialets egenskaper är faktorer som påverkar partikelspridningens omfattning, liksom
vindförhållanden och topografi. Större partiklar faller till övervägande del i närheten till
dammkällan medan mindre partiklar kan transporteras med vinden.
Topografin i Viscariaområdet medför att brytningsområdena där sprängning sker kommer att ligga
på baksidan om höjdryggen/berget Peuravaara i förhållande till bostadsbebyggelsen, vilket ger ett
visst skydd och därmed begränsar dammspridningen.
Transporter till och från brytningsområdet samt lastning av malm och gråberg är dammalstrande
moment som kan uppstå inom planområdet vid vindkraftverken.
Det planeras inga dammalstrande aktiviteter vid planområdet som omfattar tjärnen.
Genomförandet av detaljplaneförslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för
utomhusluft överskrids.
12.1.4 Fortsatta åtgärder
Påverkan på människors hälsa till följd av damning bedöms inte i denna MKB utan hanteras i
tillståndsprövning enligt miljöbalken.

12.2 Buller och vibrationer m.m.
12.2.1 Nuläget
Nuvarande markanvändning inom planområdet medför artificiella ljud från befintliga vindkraftverk.
Ljudnivån vid omkringliggande verksamheter; väg E10, järnväg samt LKAB, överstiger med
marginal det ljud som uppkommer inom planområdet.
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12.2.2 Påverkan och konsekvenser - nollalternativ
Planområdets omgivande markområdet är redan planlagt för gruvindustri, vilket kan medföra att
bulleralstrande verksamhet etableras vid Viscariagruvan. Sprängningsarbeten kan, med stöd av
gällande plan, förekomma i anslutning till planområdet. Sprängningar kan ge upphov till
vibrationer, luftstötsvåg och stenkast som kan påverka såväl planområdet som omgivande marker.
Åtgärder krävs för att minimera effekter på närliggande anläggningar såsom vindkraftverk, järnväg
och vägar samt kraftledningar och transformatorstation.
Säkerhetsavstånd vid sprängning samt villkor för buller med mera fastläggs i samband med
miljöprövning av kommande verksamheter.
12.2.3 Påverkan och konsekvenser - detaljplaneförslag
Buller
Resultaten från utförda bullerberäkningar, av Tunemalms Akustik, visar att en planerad
gruvverksamhet inte kommer att utsätter några bostadshus för buller över riktvärden för ekvivalent
och maximal ljudnivåunder under de driftsförhållanden som beräkningarna avser.
Bullerberäkningarna baseras på ett scenario med dagbrott i stora delar av gruvområdet och kan
därmed ses som ett ”värsta fall” eftersom merparten av brytningen i planområdet planeras ske under
jord. Planområdet ligger i den nordvästra delen av gruvområdet.
Vid Eatnamvárri raststuga sydväst om planområdet uppgår den beräknade ekvivalenta ljudnivån till
38 dBA under det första driftåret, vilket ligger under riktvärdet för bostadshus men 3 dBA högre än
kravet för kväll och natt i områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.
Området vid Eatnamvárri är dock inte detaljplanelagt. Bullerberäkningar är gjorda för hela den
tänkta Viscariagruvan som sträcker sig drygt 2 km i nordost-sydvästlig riktning. Planområdet ligger
i den nordöstra delen av gruvområdet, förhållandevis långt från raststuga. Det ljud som uppkommer
vid aktiviteter inom planområdet bedöms ligga under riktvärden för buller i områden med
fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.
Vid Máttárahákká, ca 1 km utanför planområdet, kommer riktvärden för buller vid arbetslokaler att
hållas.
Buller från planområdet kan komma att påverka naturupplevelsen för de människor som nyttjar
områdena runt det planerade området som strövområden, för jakt eller bärplockning. Buller kan
även ha en viss effekt på vilda djur och renar som kan komma att undvika området.
I gruvverksamhetens direkta närhet kommer inget renbete att ske. Ökat buller och fordonstrafik
medför störd betesro i området kring gruvan.
Plangenomförandet medför ökat buller från transporter till och från planområdet. Transporterna
inom området medför inte att riktvärden vid bebyggelse överskrids. Transporter ut från gruvområdet
kan komma att ske via anslutning från norr mot det allmänna vägnätet och/eller via befintlig
järnväg.
Vibrationer, luftstöt och stenkast
Utredning har utförts av Nitro Consult avseende vibrationer och luftstötar samt en bedömning av
risken för stenkast från planerad gruvverksamhet inom planområdet. Utredningen visar att
planområdet ligger på relativt långt avstånd från bostadsbebyggelsen Karhuniemi, ca 1,5 km, vilket
gör att påverkan från vibrationer, luftstötar och buller samt risken för stenkast bedöms som liten vad
gäller bostäder.
Vibrationsstörning uppkommer framförallt i samband med losshållning av malm och gråberg.
Sprängning kan komma att ske 2-3 gånger per vecka. Storleken på vibrationen beror främst på
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avståndet till sprängningen samt energin från samverkande laddning. I det planerade gruvområdets
närhet finns ett antal anläggningar/konstruktioner som kommer att påverkas av verksamheten.
Väg E10 och järnvägen har i utredningen inte bedömts som vibrationskänsliga men för både järnväg
och kraftledningar gäller att isolatorer kan påverkas av närsprängningar (närmare än 50 m) med
höga accelerationsnivåer. Konsekvenserna för påverkan från vibrationer bedöms sammantaget som
små.
Vibrationer från sprängning har i utredningen inte bedömts medföra skador på bostadsbebyggelse.
Åtgärder i form av anpassade brytningsplaner kan bli aktuella för att skydda funktionen hos
tekniska anläggningar såsom kraftledning och vindkraftverk. Konsekvenserna har sammantaget
bedömts som måttliga när det gäller vibrationer.
Luftstötarna kommer att märkas av men nivåerna anses låga och utgör ingen risk för skada på
byggnader. Konsekvenserna för övriga anläggningar bedöms också som små under förutsättning att
avståndet från sprängning till anläggning överskrider 250 meter.
Risk för stenkast till bostadsbebyggelse föreligger inte. Åtgärder krävs dock för att minimera
effekterna vid övriga närliggande anläggningar såsom järnväg, kraftledningar och transformatorstation samt vindkraftverk.
Stenkast kan medföra risk för skada på människor och djur som vistas i närheten av
brytningsområdet. I samband med sprängning kan åtgärder vidtas för att minimera risken att någon
kommer till skada, t.ex. val av tidpunkt för sprängning samt begränsat tillträde till närområdet. Val
av brytningsmetod påverkar risken för negativa effekter, till exempel föreligger risk för stenkast
framförallt i samband med brytning i dagbrott. En anpassning av sprängsalvornas storlek kan också
minska risken för negativa påverkan. Planförslaget reglerar inte hur brytning kommer att ske.
12.2.4 Fortsatta åtgärder
Vid återupptagande av gruvdrift vid Viscariagruvan kan det bli aktuellt med åtgärder för att minska
störning avseende buller, vibration och stenkast m.m.
Villkor för buller, vibrationer m.m. bedöms inte i denna MKB utan hanteras i samband med
kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Inom ramen för tillståndsansökan enligt miljöbalken kommer val av brytningsmetod närmare
utredas, bland annat avseende stenkast, vibrationer och luftstöt. Villkor för verksamheten kommer
att regleras i kommande tillstånd enligt miljöbalken.

13 MILJÖKONSEKVENSER VID PLANGENOMFÖRANDE
13.1 Förutsättningar
Genomförandet av planen medför att gruvbrytning kan återupptas i området kring vindkraftverket.
Planförslaget medger även byggnader med en högsta höjd om 20 meter samt upplag och utfyllnader
upptill +570 meter över grundkartan nollpunkt.
Tjärnen i planområdet kan upphöra som vattenområde enligt planförslaget. Vid gruvbrytning i
närliggande koncessionsområde, K nr 3, finns risk för att grundvattenavsänkningen medför att
tjärnen torrläggs. Det är dock inte klarlagt att tjärnen kommer att dräneras.
Planförslaget medger lovbefrielse för vissa typer av aktiviteter inom planområdet, till exempel
schakter samt uppförande av murar och plank. Upplag och utfyllnader får ske med en högsta höjd
om 20 meter över befintlig markyta utan krav på mark- och/eller bygglov.
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13.2 Påverkan och konsekvenser
I följande avsnitt beskrivs översiktligt påverka och de konsekvenser som bedöms som mest
väsentliga vid genomförande av planförslaget.
13.2.1 Buller- och vibrationer m.m.
Vid sprängningsarbeten som sker vid losshållning av malm och gråberg uppkommer störning i form
av bland annat buller och vibrationer. Sprängning kan komma att ske dagtid 2-3 gånger per vecka.
Sprängning i planområdet kan komma att anpassas för att säkerställa funktioner i närliggande
anläggningar. Till exempel kommer särskild hänsyn att krävas vid sprängning i närheten av
vindkraftverken, kraftledning och transformatorstationen inom planområdet.
Vibrationer och luftstöt från sprängning i planområdet bedöms inte risker funktionen vid
anläggningar utanför planområdet, enligt utförda undersökningar. Kaststen som uppkommer vid
sprängning kan dock även påverka järnvägen och väg E10 utanför planområdet. Åtgärder kan
krävas för att bibehålla säkerhet och funktion i den befintliga infrastrukturen.
Risk för kaststen uppkommer framförallt i samband med dagbrottsbrytning. Vid brytning underjord
förändras förutsättningarna för spridning av kaststen och risken minskar.
Vid plangenomförandet uppkommer buller i samband med transporter av material från
brytningsområden till anrikningsverk och gråbergsupplag. Inom planområdet kommer brytning att
ske, det kan också komma att anläggas upplag för gråberg och moränmassor inom planområdet.
Transporter av material inom gruvområdet kan komma att ske dygnet runt. Vid brytningsområdena
uppkommer även buller i samband med sprängningsarbeten.
Gällande riktvärden för buller kommer att innehållas vid närliggande bostadsbebyggelse, enligt
utförda bullerberäkningar. Vid den initiala brytningen utanför planområdet, i koncessionsområde K
nr. 3, kan bullernivåerna vid Eatnamvárri-stugan bli något högre än gällande riktvärden för områden
planlagda för rörligt friluftsliv och/eller fritidsbebyggelse. Riktvärdet gäller dock inte vid
Eatnamvárri eftersom det ej är planlagt område. Ljudnivån från gruvbrytningen vid
koncessionsområde K nr 3 kommer successivt att sjunka allt eftersom dagbrottet fördjupas.
Påverkan med avseende på buller och vibrationer m.m. regleras inom ramen för tillståndsprövning
enligt miljöbalken.
13.2.2 Damning
Dammalstrande aktiviteter förekommer inom gruvverksamheten. Inom planområdet uppstår damm i
samband med sprängning samt vid lossning och lastning av material. Damning kan även uppkomma
vid transporter inom området.
För att upprätthålla god arbetsmiljö inom gruvverksamheten vidtas återgärder för att minimera
damning. Åtgärder kan vara vattenbegjutning av vägar och dammalstrande moment.
Generellt är damningen som värst under torr perioder på sommaren samt vid situationer med
frystorka på senhösten och vintern.
Inom ramen för kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken regleras villkor och krav på
åtgärder avseende damning.
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13.2.3 Friluftsliv och rekreation
Återupptagande av gruvverksamheten vid Viscariagruvan kommer att påverka friluftslivet i
närområdet till gruvan. Buller, vibrationer och damning från planområdet kan medföra störningar i
omgivningen. Riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer för partiklar i utomhusluft bedöms
inte överskridas till följd av gruvverksamheten.
Vintertid passerar skidspår och en skoterled förbi Viscariagruvan och på sommaren löper en
vandringsled förbi gruvområdet på väg upp mot Eatnamvárri. Dessa friluftsleder måste ledas om
och anläggas på större avstånd från gruvbrytningen av säkerhetsskäl. Stenkast, som uppkommer i
samband med sprängning, medför risker för skador på människor och djur som vistas innan för
säkerhetsavståndet till gruvbrytningen.
Ytterliga utredningar kommer att krävas angående omdragning av flyttlederna. Avalon avser att
teckna ett avtal med kommunen som reglerar arbetsfördelning och ansvar inför kommande arbete.
13.2.4 Naturmiljö
Vid brytning i koncessionsområde K nr 3 kan grundvattenavsänkningen medföra att tjärnen i
planområdet dräneras. Genomförandet av planen medger att tjärnen torrläggs.
Torrläggningen kommer sannolikt att ske successivt i takt med att brytningen i dagbrottet fördjupas.
Alternativet avleds vattnet från tjärnen innan gruvbrytning påbörjas, i syfte att undvika oönskade
vattenflöden i gruvan i senare skede.
Torrläggningen av tjärnen medför att naturmiljön i vattenområdet försvinner. När vattennivån
sjunker kommer området successivt att övergå i någon form av terrester naturtyp.
Tjärnens naturvärde är inte unikt för närområdet, enligt utförd fördjupad utredning. Fiskbeståndet
består i huvudsak av abborre. Utformning av åtgärder och villkor för dränering av tjärnen kommer
att regleras inom ramen för tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Eventuellt flytt av befintligt fiskebestånd ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
13.2.5 Landskapsbild
Den största påverkan på landskapsbilden uppkommer till följd av att vindkraftsverksamheten
upphör. Vindkraftsverksamheten kan dock fortgå som befintlig markanvändning parallellt med
gruvverksamheten till dess gruvverksamheten står i konflikt med pågående markanvändning.
Gruvbrytning i planområdet kommer att ske på Peuravaaras västra sluttning. Insynen till
brytningsområdet från Kiruna kommer att begränsas av den naturliga höjdryggen. Peuravaaras
siluett skyddas delvis med planförslaget eftersom prickmark har angetts på höjdryggens toppar.
Genomförandet av planen möjliggör att byggnader, upplag och utfyllnader kan uppföras i
planområdet. Begränsningen av byggnadshöjder medför att påverkan på landskapsbilden
minimeras. Planförslagets byggnadshöjder, +570 möh, medför en skärpning av kraven jämfört med
den planlagda nivån i omgivande markområde, +595 möh.
13.2.6 Transporter
Transporter till och från området medför ökat utsläpp till luft av framförallt koldioxid och
kväveoxider. Ökningen medför inte att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids.
Vid torra perioder finns risk för damning kring transportvägar.
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Antalet transportrörelser till följd av verksamheten har beräknats för olika scenarion. Scenario D,
”värsta fallet”, innebär att samtliga transporter av sligprodukter ut från området sker med lastbil.
Detta scenario medför en transportökning om ca 6 % på allmän väg jämfört med nuvarande
situation (mätår 2012, Trafikverket). Scenario A, innebär uttransport av kopparslig via järnväg (två
tågset per vecka i riktning söderut) samt uttransport av järnslig via pipeline till LKAB:s verksamhet
vid angränsande fastighet. Scenario A medför minst påverkan på nuvarande transportsystem och
miljön.
13.2.7 Rennäring
Vid återupptagande av gruvverksamheten vid Viscaria kommer renskötseln i området att påverkas. I
och med ökad mänsklig närvaro samt buller som uppstår i verksamheten kommer renarna att söka
sig bort från området. Söder om gruvområdet löper en flyttled som avgränsas med ett renstängsel.
Stängslet utgör gräns mellan samebyns sommar- och vinterbetesmarker. För att underlätta flytt förbi
området kan stängslet komma att flyttas söderut. Dialog kring stängselflytt och andra frågor pågår
med Laevas sameby och ett samarbetsavtal har tecknat mellan samebyn och Avalon.
Flytt av friluftslederna kan komma att påverka förutsättningarna för renskötsel i området.
Avledningen av vatten från gruvverksamheten planeras ske via ledning söderut mot
Rakkurisystemet, vilket kan komma att påverka framkomligheten i områden.
Eventuella åtgärder och villkor avseende påverkan på rennäring regleras inom ramen för
tillståndsprövning enligt miljöbalken.
13.2.8 Yt- och grundvatten
Genomförandet av planförslaget medför att ett mindre vattenområde tas i anspråk i och med att
tjärnen torrläggs. Inom planområdet kring vindkraftverken finns inga ytvattendrag.
Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i berörda vattenförekomster påverkas inte av
gruvverksamheten vid Viscaria. Vid behov kommer vatten som avleds från planområdet och andra
delar av gruvområdet att renas. Uppsamling av vatten kan komma att ske dels i klarningsmagasinet
dels i bassänger som anläggs inom området.
Villkor för utsläpp till vatten regleras inom ramen för tillståndsprövning enligt miljöbalken.

14 UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING
14.1 Landskapsbild
I planförslaget regleras bland annat höjder på upplag och anordningar inom planområdet. Naturliga
höjder i planområdet har angett som prickmark d.v.s. markområden som inte får förändras, vilket
tryggar för att Peuravaaras siluett bevara och påverkan på landskapsbilden minimeras.
Uppföljning av byggnationer i omkringliggande markområden hanteras inte inom ramen för
planförslaget. Enligt gällande detaljplan kan gruvindustriverksamhet etableras vid det tidigare
industriområdet vid Viscaria, liksom tidigare sandmagasin. Utformning av anläggningar kan
kommunen följa upp och reglerar genom bygg- och marklov.
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14.2 Friluftsliv och rekreation
Möjligheten att flytta friluftsleden måste närmare utredas. En avsiktsförklaring kommer att tecknas
mellan Kiruna kommun och Avalon avseende ansvarsfördelning i det fortsatta arbetet med denna
fråga. I utredningen kring friluftsleden ska även rennäringens intressen beaktas.

14.3 Transporter
Genomförande av planförslaget medför att transporter till och från området kommer att öka. Valet
av transportlösning påverkar konsekvenserna. Samordning med intilliggande gruvverksamhet
eftersträvas vad gäller bland annat uttransport av produkt samt intransport av sprängämnen. En
dialog kring dessa frågor har inletts mellan Avalon och LKAB.
Person- och godstransporter till Viscaria kan komma att ske via broanslutning från norr och dialog
har inletts med Trafikverket.
Trafikverkets mätningar kommer att följa upp förändringar av trafikflöden kring Kiruna.

14.4 Övriga miljöfrågor
Uppföljning och övervakning av frågor som särskilt hanteras och regleras i tillståndprövningen
enligt miljöbalken beskrivs inte närmare i denna MKB. Det gäller till exempel frågor om
efterbehandling av området, buller och vibrationer i verksamheten samt utsläpp till vatten och luft.
Påverkan på naturmiljön kommer också att hanteras genom prövning enligt miljöbalken.
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15 DETALJPLANENS MÅLUPPFYLLELSE
15.1 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
Hela planområdet ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och material enligt bestämmelserna
i 3 kap. 7 § miljöbalken, se figur 15-1. Det innebär att området är viktigt för landets
materialförsörjning. Detaljplanen är ett medel att säkerställa riksintresset.

Viscaria

Kiruna

Pahtohavare

Teckenförklaring

0

1 250

2 500

5 000 Meter

Fyndighetens mittpunkt
Riksintresse värdefulla ämnen

Källa: Länsstyrelsen, www.gis.lst.se
Vägkartan ©Lantmäteriet, utdrag från Din Karta

Viscaria koncessionsområde

Figur 15-1

Riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen och mineral enligt 3 kap. 7§ Miljöbalken.

Detaljplanen gränsar mot riksintresset Kiruna-Kirunavaara för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, men bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset. Gruvverksamheten innebär
viss förändring av landskapsbilden, se nedan, men omgivande gällande detaljplaner
(nollalternativet) medger stora förändringar i området mellan planområdet och Kiruna tätort med
uppfyllnader upp till närmare 100 meter över befintlig marknivå.
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Detaljplanen bedöms inte heller innebära skada på riksintresse för kommunikationsanläggningar
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (E10 samt Malmbanan med dess nya sträckning, som är säkerställd i
annan gällande detaljplan).
Strax norr om planområdet ligger Natura 2000-området Delar av Rautas (SE0820243). Delar av
planområdet ligger inom delavrinningsområde Pahtajoki som ligger inom avrinningsområdet för
Kalixälv. Den planerade gruvverksamheten innebär att en viss dämpning av källflöden till Pahtajoki
och Torneälven samt ett något ökat flöde till Mettä-Rakkurisystemet. I utförd vattenbalans för
Viscariagruvan har förändringen i flöden bedömts ligga inom ramen för naturliga flödesvariationer i
vattendragen. Tjärnen i den nordvästra delen av planområdet kan komma att avvattnas.
Norr och söder om planområdet finns områden som utgörs av riksintresse för rennäring enligt 2 kap.
5 § miljöbalken. Norr om väg E10, drygt en kilometer norr om planområdet, finns en flyttled av
riksintresse, vinterbete av riksintresse samt svår passage av riksintresse. Knappt två kilometer söder
om området finns en svår passage av riksintresse. Riksintresset för rennäring berörs inte direkt av
planförslaget.
Inom planområdet finns inga områden som omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med
mark- och vatten enligt 4 kap. miljöbalken.

15.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inte överskridas till följd av ett genomförande av
planförslaget, se avsnitt 9.3.
Detaljplaneförslaget bedöms medföra att miljökvalitetsnormer i berörda vattenförekomster kan
uppfyllas.
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15.3 Måluppfyllelse
15.3.1 Måluppfyllelse av nationella och regionala miljökvalitetsmål
Nationella
Miljömål

Regionala miljömål

2 Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärdens inte skadas. Delmål
för kvävedioxid, marknära ozon, flyktiga organiska
ämnen, partiklar och benso(a)pyren har fastställts.

4 Giftfri miljö

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan
hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Senast år 2011 ska åtgärder för att
minska utsläppen från länets betydande
utsläppskällor av miljögifter vara fastlagda och
påbörjade.

Måluppfyllelse

Analys

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Planförslagets genomförande medför
utsläpp av förorenande ämnen till luft i
begränsad omfattning.
Miljökvalitetsnormer bedöms inte
överskridas.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Den planerade efterbehandlingen av
Viscariagruvan innebär att
föroreningsspridning från området
förhindras. Utsläpp av metaller och
förorenande ämnen regleras genom
miljöbalken och särskilda tillstånd.

8 Levande sjöar
och vattendrag

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas. Delmål
som gäller utsättning av djur och växter,
oreglerade vattendrag, vandringshinder, uttag av
fisk, skogsavverkning i kantzoner och omprövning
av vattenverksamhet har fastställts.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Gruvverksamhetens eventuella utsläpp
till sjöar och vattendrag i närområdet är
mycket begränsad. Åtgärder för att
skydda de närliggande vattendragens
funktion kommer att regleras inom
ramen för tillståndsprövning enligt
miljöbalken.

9 Grundvatten av
god kvalitet

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Lokalisering och utformning av
verksamheten innebär att värdefulla
grundvattenförekomster inte tar skada.

11 Myllrande
våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden. Kulturhistoriska
värden med koppling till våtmarker ska bevaras
och stärkas. Våtmarkernas betydelse som
foderresurs för rennäringen ska bevaras och
utvecklas.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Lokalisering och utformning av
verksamheten utförs så att värdefulla
våtmarksmiljöer så långt det är möjligt
inte tar skada.

14 Storslagen
fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Natur- och kulturvärden i
fjällen ska bevaras och utvecklas så att de är en
resurs för en hållbar utveckling av ett län där
människor har möjlighet att leva och verka.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Genomförande av planförslaget bedöms
inte påverkar förutsättningar för
måluppfyllelse.

15 God bebyggd
miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden skall tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Genomförandet av planförslaget
bedöms inte motverka en god
hushållning med mark och vatten.
Möjligheten till återvinning av
uppkomna restprodukter ska
eftersträvas.

16 Ett rikt djuroch växtliv

Den biologiska mångfalden skall bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer
skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor skall ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Genomförandet av planförslaget
bedöms inte medföra att viktiga
naturmiljöer och skyddsvärda arter tar
skada.
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15.3.2 Måluppfyllelse allmänna hänsynsregler
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Bevisbörderegeln - 2 kap. 1 § miljöbalken
Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar
en åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs. Detta görs i detaljplaneförslaget med tillhörande
MKB.
Kunskapskravet - 2 kap. 2 § miljöbalken
Kunskapskravet bedöms uppfyllas. I den utarbetade detaljplanen har befintliga miljövärden
identifierats inom planområdet och i dess direkta omgivning.
Försiktighetsprincipen - 2 kap. 3 § miljöbalken
Försiktighetsprincipen bedöms uppfyllas genom att tillståndsprövning enligt miljöbalken görs för
den industriella verksamheten inom planområdet.
Substitutionsprincipen – 2 kap. 6§ miljöbalken
Denna regel har inte påverkat arbetet med detaljplanen men kommer att beaktas i verksamheter
inom området.
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - 2 kap. 5 § miljöbalken
Denna regel kan främst beaktas i verksamheten och har inte påverkat arbetet med detaljplanen.
Lokaliseringsprincipen - 2 kap. 6 § miljöbalken
Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Malmens lokalisering går inte att
ändra och därför har inte regeln beaktats.
Skälighetsregeln - 2 kap 7 § miljöbalken
Denna regel har inte påverkat arbetet med detaljplanen utan kommer att beaktas i verksamheter
inom området. I tillståndsprövningen gör prövningsmyndigheten en skälighetsbedömning av i
vilken utsträckning krav på hänsyn kan ställas för verksamheten.
Skadeansvaret - 2 kap. 8 § miljöbalken
Denna regel har inte påverkat arbetet med detaljplanen utan kommer att beaktas i verksamheter
inom området.
Stoppregeln – 2 kap. 9 § miljöbalken
Stoppregeln innebär att om risken för att människors hälsa och miljön påverkas väsentligt av den
planerade detaljplanen kommer verksamheten att omprövas.
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