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Detaljplaneprocessen (utökat förfarande) 

Kommunstyrelsen (Ks) beslutade 2022-03-21, § 86 att ge positivt besked för upprättande av 
detaljplan. Planen bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan men ett genomförande 
antas medföra en betydande miljöpåverkan varför detaljplanen handläggs genom utökat 
förfarande. 
 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens (PBL) 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets 
olika steg redovisas nedan:  
 

Kungörelse. Inför samrådet kungörs förslaget till detaljplan i ortstidning och genom 
anslag på kommunens anslagstavla.  
 
Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, 
berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet 
med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan.  
 
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 
Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten inför 
granskningen.  
 
Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 
detaljplan granskas i minst 30 dagar. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem 
som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under 
samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska 
göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar 
av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning 
genomföras.  
 
Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 
sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.  
 
Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.  
 
Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter att protokollet om beslut om 
antagande anslagits vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter ges. 
 

 
 

 
Planprocessen (aktuellt  steg markeras med rött)  
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1 Inledning 

Copperstone Viscaria AB (nedan benämnt Copperstone eller bolaget) planerar en återöppning 
av Viscariagruvan och ansöker om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken (1998:808) 
till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen vid Umeå 
tingsrätt. Ansökan omfattar även yrkande om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (Natura 
2000-tillstånd) samt dispens enligt artskyddsförordningen. Inom ramen för miljöansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken för gruvverksamhet har flertalet underutredningar tagits fram, 
vilka även har legat som underlag till arbetet med detaljplanen och den tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 
 
Gruvverksamheten innebär i korthet dagbrott- och underjordsbrytning, anrikning, 
deponering av gråberg och anrikningssand, ReMining1, vattenverksamhet och anläggande av 
industriområde samt sand- och klarningsmagasin. 
 
Den aktuella malmen innehåller framförallt koppar och järn (magnetit). Fyndigheten 
innehåller även guld, zink, kobolt, silver och vanadin som kan komma att tillgodogöras. 
Copperstones målsättning är att bli en betydande leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt 
producerad koppar och bidra till omställningen mot ett elektrifierat och mer hållbart 
samhälle.  
 
Fyndigheten ligger inom ett område för vilket Copperstone har tre lagakraftvunna 
bearbetningskoncessioner enligt minerallagen (SFS1991:45); Viscaria K nr.3, K nr.4 och K 
nr.7. Området kring Viscaria är markanvisat av Bergsstaten och det finns också en kommunalt 
beslutad detaljplan över området som avser gruvverksamhet. Fyndigheten vid Viscaria är 
utpekad som riksintresse för landets material och mineralförsörjning.   
 
Planområdet har inte samma avgränsning som verksamhetsområdet i tillståndsansökan. 
Plangränser följer gränserna för gällande detaljplan med undantag för ett mindre område i 
väster, där planområdet utökas för att inrymma verksamhetsområdet.  
 
 

 

 
1 Gruvavfall från tidigare gruvbrytning återförs i processen för att ta tillvara på mineraler som tidigare av någon  
anledning transporterats till antingen sand- eller gråbergsdeponi. Kallas även återanrikning. 
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Planerat verksamhetsområde redovisas tillsammans med lagakraftvunna koncessionsområden.  

 Historia  

Mineralfyndigheterna i Viscaria upptäcktes genom prospekteringsborrning år 1973 och år 
1983 tog LKAB via dotterbolaget Viscaria AB gruvan i produktion. Tre år senare övertogs 
gruvan av det finska bolaget Outokumpu som bedrev gruvverksamhet på platsen genom 
bolaget Viscaria AB till det att gruvan stängdes år 1996. Efter omfattande 
prospekteringsinvesteringar av Copperstone och dess föregångare, är Viscariafyndigheten 
nästan 20 gånger större. I takt med att ytterligare information om fyndigheten tagits fram har 
också fler koncessioner inom området givits. För att kunna bryta hela mineralfyndigheten 
kommer därför högre gråbergsupplag krävas mot vad som nu regleras i gällande detaljplan. 
 
Alla byggnader ovan jord har rivits och området har till stor del efterbehandlats. Tidigare 
gråbergsupplag och sandmagasin med klarningsdamm samt 65 km infrastruktur finns kvar 
som nya formationer i landskapet och tydliga tecken på tidigare markanvändning. 
Efterbehandlingen och efterkontrollen är i stort sett avslutad men efterbehandlingen är ännu 
inte godkänd och länsstyrelsen har ett pågående tillsynsärende med den tidigare 
verksamhetsutövaren.  
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Ortofoto med fastighetsgränser och spår från tidigare gruvdrift , planområdet markeras 
ungefärligen med rött (Källa underlagskarta: Lantmäteriet.se 2022 -05-26).  

2 Detaljplanens syfte 

 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att 
återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten. Syftet är också att 
hålla en flexibel detaljplan då frågor rörande åtgärder för att säkerställa nödvändiga skydds- 
och säkerhetsåtgärder ska hanteras inom framtida tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken 
(MB). 
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3 Beskrivning av detaljplanen 

 Planens huvuddrag 

Planförslaget möjliggör för gruvindustri inom ett område om 1 071 ha som sedan tidigare 
främst är planlagt för aktuell markanvändning. Området pekas ut för gruvindustri i 
kommunens översiktsplan vilket är förenligt med planläggningen.  
 
Den största förändringen som planförslaget medger är att ytterligare 35 meter 
(egenskapsområde i söder) respektive 10-35 meter (egenskapsområde i norr) möjliggörs för 
gråbergsupplag. Liksom att planområdet utökas med 6,3 ha, ökningen sker för att nu aktuellt 
verksamhetsområde ska inrymmas i planområdet. Den kraftledningsgata som passerar 
genom området kommer också att delvis behöva dras om, varför Vattenfall Eldistribution AB 
ansökt om nätkoncession för detta. 
 
För att möjliggöra ett återöppnande av Viscariagruvan i enlighet med miljötillståndsansökan, 
kommer högre höjder att krävas för gråbergsupplagen, +630 meter i söder och +605 meter i 
norr.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram i samband med planprocessen.  
Nollalternativet i MKB innebär att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 
planområdet då det är förenligt med gällande detaljplaner. Nollalternativet innebär dock 
utbyggnad i mindre omfattning jämfört med förevarande planförslag, eftersom planförslaget, 
möjliggör för ytterligare industrimark. Nollalternativet innebär också en begränsning av 
totalhöjder om +595 m ö.h. i större delen av planområdet samt en mindre del om +570 m ö.h.  
I övrigt är gällande detaljplan är flexibel och inga skyddsåtgärder säkerställs. 
 
Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö, värdefulla ämnen eller material 
och totalförsvaret. Därutöver ligger planområdet i närheten av riksintresseområden för 
rennäring och kommunikation (väg E10 och Malmbanan). Vattendraget Pahtajoki omfattas av 
strandskydd och ligger inom mark som sedan tidigare är planlagt för industri. Vid ny 
planläggning återinträder strandskyddet varför upphävande krävs. Skäl 5 åberopas: Området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 
 
Planförslaget är generellt och flexibel vad gäller regleringar för att hålla området öppet för 
framtida verksamheter. Vid planläggning görs en prövning av markens lämplighet för aktuell 
markanvändning. Användningen ska vara lämplig med hänsyn till bland annat människors 
hälsa, säkerhet och risken för olyckor, översvämning med mera. Dubbelreglering, det vill säga 
sådant som styrs i annan lagstiftning, ska generellt undvikas att regleras i detaljplan. Alla 
gruvverksamheter och större industrier ska tillståndsprövas enligt MB. Vid en sådan prövning 
prövas den enskilda specifika verksamheten med dess risker och störningar till omgivningen. 
Av den anledningen kan detaljplanen hållas flexibel då bland annat miljöfrågor, 
säkerhetsfrågor och åtgärder hanteras inom ramen för tillståndsprövning.  

 Genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från den dag planen får laga kraft (beskrivs mer ingående under 
rubriken genomförandefrågor). 
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 Allmän plats 

Planen reglerar ingen allmän platsmark. I anslutning till planområdet i öster finns väg och 
järnväg men dessa regleras som kvartersmark då de ligger inom mark som är planlagd för 
gruvindustri.   

3.3.1 Huvudmannaskap 

Planen reglerar ingen allmän platsmark och har därför inget huvudmannaskap.  

 Kvartersmark 

Detaljplanen möjliggör för industri [J] med en högsta totalhöjd/marknivå om +595, +605 och 
+630 meter (RH 2000). Byggnader inom området får inte ha en högre nockhöjd än 42, 15 
respektive 5 meter. Bebyggelsen inom området ska uppföras i dämpade kulörer exempelvis 
naturtoner i rött, brunt, svart, grönt, grått och koppar. Därutöver regleras ändrad lovplikt (se 
rubrik Ändrad lovplikt) för ett antal olika åtgärder samtidigt som strandskyddet upphävs för 
Pahtajoki.  
 

Motiv till detaljplanens regleringar samt lagstöd ses bilaga 1.   

 Vattenområde 

Största tjärnen (Stora tjärn) inom området återfinns i väster och säkerställs genom [W] öppet 
vatten i plankartan.  

 Befintligt 

Planområdet, om cirka 1 072 ha, ligger cirka 3 km nordväst om Kiruna centralort och utgörs 
av två delar. Området utgörs till största del av mark som sedan tidigare nyttjats för 
gruvindustri med undantag för områden i nordväst – sydväst, här återfinns främst naturmark. 
Nordost om planområdet finns väg E10 och Malmbanan, järnvägen viker av och går parallellt 
med plangränsen längst den östra gränsen genom Luossavaara-Kiirunavaara AB:s (LKAB) 
verksamhetsområde som är beläget söder om Viscaria. Öster om planområdet finns sjön 
Luossajärvi.  
 
Området omfattar del av fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 och del av Kiruna 
1:1 som är statligt ägda fastigheter (förvaltas av Statens fastighetsverk). Hela fastigheten 
Kurravaara 4:3 (privat ägare) ingår i planområdet samt del av fastigheten Ön 1:1 som ägs av 
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB). 
 
Inom området finns mindre tjärnar samt Stora tjärnen som ligger mellan vattendraget övre 
Pahtajoki och nedre Pahtajoki som rinner från nordväst – norr.  
 
Planområdets area: Cirka 1 072 ha 
Avstånd till Kiruna centralort: 3 km 
Markägoförhållanden: Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 och del av Kiruna 1:1 är statligt 
ägda fastigheterna. Hela fastigheten Kurravaara 4:3 ingår och är i privat ägo. Del av 
fastigheten Ön 1:1 ingår och ägs av LKAB.  
Vattenområden: Mindre tjärnar, Stora tjärnen och vattendraget Pahtajoki.  
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Översiktskarta, planområdet markeras med  röd polygon.  
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4 Planeringsunderlag 

 Grundkarta 

Som underlag till detaljplanen finns en framtagen grundkarta i koordinatsystemet Sweref 99 
20 15 och höjdsystem RH 2000.  

 Undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken 

När en detaljplan upprättas eller ändras ska kommunen ta ställning till om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på 
det ska detaljplaneförslaget genomgå en undersökning. Kiruna kommun upprättande en 
undersökning för aktuell detaljplan 2022-05-05.  
 
Enligt kommunens bedömning, som gjordes i inledningen av planarbetet, kan detaljplanens 

genomförande antas innebära en betydande miljöpåverkan, varför en (strategisk) MKB har 

upprättats enligt 6 kap. MB. Aktuellt planområde är sedan tidigare till största del planlagt och 

möjliggör för gruvindustri. En gruvetablering inom området är idag planenlig inom ramen för 

gällande detaljplanebestämmelser. Aktuell detaljplan syftar till att möjliggöra högre 

totalhöjder inom delar som avses för gråbergsupplag. Baserat på detaljplanens omfattning 

och platsens förutsättningar är de miljöaspekter som kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan och som kommunen därför bedömer är väsentliga att fokusera på i MKB 

följande: 

 

• Riksintresse totalförsvaret 

• Riksintresse rennäring 

• Natura 2000 

• Naturreservat 

• Alstrande volymer av avfall 

• Ljus från planområdet 

• Stads- och landskapsbild 

• Föroreningar från planområdet 

• MKN vatten 

 Avgränsningssamråd  

Avgränsningssamråd om omfattningen av och detaljeringsgraden i MKB har genomförts med 
länsstyrelsen som i sitt yttrande (2022-06-15, ärendebeteckning 402-6819-2022) meddelar 
att de delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande sammanfattningsvis 
bedöms vara av den art och storleksordning som bedöms leda till betydande miljöpåverkan. 
En MKB behöver därmed tas fram för detaljplanen. Nedan sammanfattas några 
kompletterande synpunkter som länsstyrelsen anser måste hanteras inom kommande MKB-
arbete: 
 

• Art- och naturskydd   
• Riksintresse kulturmiljö  
• Risk för hälsa och säkerhet 
• Klimatanpassning  
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 Utredningar 

Som underlag till detaljplanen har följande utredningar använts/upprättats. Alla utredningar, 
bortsett från flyghinderanalys och MKB, är framtagna som underlag till miljöbalksansökan.   
  

• Miljöriskanalys (Bilaga B18. Miljöriskanalys, Copperstone Viscariagruvan, Kiruna. 
AFRY 2022-03-25). 

• Transportutredning (Bilaga B13. Transporter, Copperstone Viscaria AB, Återstart av 
Viscariagruvan, AFRY 2022-03-28). 

• Landskapsanalys (Bilaga B2. Viscaria, Landscape and visual impact, Future Terrains 
och Ecogain AB 2021-03-22). 

• Kulturmiljöanalys (Bilaga B11. Viscariagruvan Kulturmiljöanalys 2015-2022 för 
MKB och miljöansökan, LK Konsult 2022-03-25). 

• Geoteknisk omgivningspåverkan (Bilaga B6. PM geoteknisk omgivningspåverkan 
ny Viscaria gruva, Tyréns AB 2022-03-25). 

• Naturvärdesinventering (Bilaga B1. Naturvärdesinventering och riktade 
artinventeringar inför återupptagande av gruvdrift i Viscariagruvan, Kiruna 
kommun – år 2021. PELAGIA NATURE & ENVIRONMENT AB 2022-03-25 ). 

• Bedömning av påverkan på naturmiljön (Bilaga B8. Bedömning av påverkan på 
naturmiljö, Natura 2000 samt skyddade arter vid återupptagande av gruvdrift i 
Viscariagruvan, Kiruna kommun. PELAGIA NATURE & ENVIRONMENT AB 2022-03-
29). 

• Vattenhanteringsplan (Bilaga A2. Vattenhanteringsplan Copperstone Viscaria AB, 
Geosyntec Consultants AB 2022-03-29). 

• Flyghinderanalys (Flyghinderanalys gällande Uppförande av Gruvområde Viscaria, 
Kiruna kommun. LFV, 2022-03-18). 

• Rennäringsanalys (Bilaga B16. COPPERSTONE VISCARIA AB Bedömning av 
konsekvenser för rennäringen till följd av gruvverksamhet vid Viscaria. Swedish 
Geological AB 16-03-2022). 

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB - Detaljplan för Viscariagruvan, AFRY 2022-07-
20) 
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5 Miljökonsekvensbeskrivning  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram av AFRY, MKB – 
Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för Viscariagruvan, Kiruna kommun, daterad 2022-07-
20. En samlad bedömning av påverkan på miljön till följd av planförslaget samt 
jämförelsealternativet (nollalternativet) redovisas nedan och MKB i sin helhet utgör även en 
bilaga till detaljplanen.  

 MKB:s nollalternativ 

Enligt 6 kap. MB ska planförslaget i MKB jämföras med ett så kallat nollalternativ. 
Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen som skulle ske vid Viscariaområdet om 
den nya detaljplanen inte skulle antas. Nollalternativet utgår i detta fall från att de gällande 
detaljplanerna inte ersätts utan fortsätter gälla eftersom de inte är tidsbegränsade. Befintliga 
detaljplaner medger idag gruvindustri och kraftledning/luftledning. Gällande plan ger dock 
inte stöd för deponihöjder över +595 m ö.h. 

 Avstämning mot miljömålen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka någon av de regionala eller lokala 
miljömålen på ett betydande negativt sätt. Beskrivningar av hur den planerade utvecklingen 
kan komma att påverka antagna miljömål där påverkan bedömts som obetydligt positiv eller 
negativ presenteras i MKB.  

 Samlad bedömning MKB  

Detaljplanens genomförande innebär ingen ändring av gällande detaljplaners utpekade 
markanvändning som idag medger gruvindustri, planförslagets huvudsakliga ändring innebär 
att den högspänningsledning som passerar planområdet flyttas, samt att totalhöjden i 
planområdet höjs för de områden som bland annat planeras för gråbergsupplag.  
Detta innebär att det för området i söder, där gällande detaljplan medger en byggnadshöjd om 
+595 meter, istället möjliggörs för en totalhöjd om +630 meter. För området i norr, där 
gällande detaljplaner medger byggnadshöjd om 20 meter, högsta totalthöjd för upplag m.m. 
om +570 meter samt byggnadshöjd om +595 meter, möjliggörs istället för en totalhöjd om 
+605 meter. Plangränsen följer den gällande plangränsen med undantag för ett område i 
väster som utökas med 6,3 ha. En minskning av området sker också genom att en mindre del 
(350 m2) upphävs strax norr om det område som utökas.  
 
De huvudsakliga konsekvenserna av den nya detaljplanen bedöms röra naturmiljö och 
artskydd, vattenmiljö, landskapsbild, kulturmiljö, hushållning med naturresurser, markmiljö, 
risk för hälsa och säkerhet, påverkan under byggtiden samt kumulativa effekter.  
 
I tabellen nedan redovisas en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där 
nollalternativet jämförs mot nuläget och sedan jämförs planförslaget mot nollalternativet. 
Sammantaget så bedöms skillnaden mellan planförslaget och nollalternativet för samtliga 
miljöbedömningar av de olika miljöaspekterna bli försumbar. 
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Sammanfattande miljöbedömning  där nollalternativet jämförs mot nuläget och sedan jämförs 
planförslaget mot nollalternativet med stöd av bedömningsgrunderna. Röd=stor negativ 
konsekvens. Orange=måttlig negativ konsekvens. Gul=liten negativ konsekvens. Grön=ingen eller 
positiv konsekvens. Vit=har ej bedömts.  

Miljöaspekt  Nollalternativ Planförslaget 

Naturmiljö och artskydd   

Vattenmiljö     

Landskap   

Kulturmiljö   

Hushållning med naturresurser   

Markmiljö   

Risk för hälsa och säkerhet     

Påverkan under byggtiden   

Kumulativa effekter     

 

 Prövning enligt annan lagstiftning 

Inom ramen för ansökan om tillstånd enligt MB kan prövning komma att krävas enligt annan 
lagstiftning. I den mån tillstånd krävs enligt annan lagstiftning kommer det att sökas i behörig 
ordning. 
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6 Förhållningssätt till tidigare ställningstaganden 

 Kommunala 

6.1.1 Översiktsplan 

I kommunens gällande översiktsplan (Översiktsplan 2018, 2018-12-11) beskrivs inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen (ÖP) visar 
grunddragen för hur kommunen ska använda mark och vattenområden, hur kommunen vill 
att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tänkt sig att tillvarata 
de så kallade riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB. Dessutom tar planen upp de miljö- och 
riskfaktorer som kommunen bör ta hänsyn till vid beslut som rör användning av mark och 
vatten. I ÖP ingår planområdet i [J1] Kiirunavaara-Viscaria-Pahtohavare som är utpekat för 
gruvindustri. Gruvområdet beskrivs som mycket viktig för Kiruna och hela kommunens 
näringsliv.  
 
Aktuellt planförslag är förenligt med gällande ÖP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag ut plankarta från översiktsplan 2018, aktuellt  planområde markeras ungefärligen med 
rött. 
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6.1.2 Detaljplan 

Aktuellt planområde är sedan tidigare planlagt med byggnadsplan Kiirunavaara 
industriområde från år 1981 (R250), som medger industri [J] med en byggnadshöjd om +595 
meter. Ett område för högspänningsledning [El] passerar området från norr till sydost.  
Inom området finns mindre tjärnar/vattenspeglar och den som ligger längst till väster (Stora 
tjärn) regleras som vattenområde [V] övriga vattendrag möjliggörs för industrimark.  
 
Hela den gällande byggnadsplanen kommer att upphöra när den nya detaljplanen får laga 
kraft. Den lilla delen i sydost, som ligger på högra sidan om järnvägen, kommer att  
ingå i aktuell detaljplan av plantekniska skäl. Syftet är enbart att ”släcka” detaljplanen från 
1981, aktuell planläggning kommer inte att göra någon skillnad mot dagsläget. En mindre del 
(350 m2) i väster av den gällande detaljplanen kommer att upphävas i samband med aktuell 
planprocess. Skälet till upphävandet är att området ligger inom naturreservat/Natura 2000-
område och utgörs av en mindre yta. Med hänseende till ytans begränsande storlek ses 
upphävandet främst som redaktionellt. När aktuell detaljplan får laga kraft kommer delen 
som upphävs inte längre att vara planlagt. 
 
Inom området upprättades senare en detaljplan för att möjliggöra vindkraft, denna plan 
ersattes med en ny detaljplan för del av Viscariagruvan Kiruna 1:1, Jukkasjärvi 
Kronoöverloppsmark år 2013  (Se 261) för att möjliggöra för gruvverksamhet [J] igen. Planen 
möjliggör även förändringar vid den mindre tjärn i nordväst som ligger inom influensområdet 
för grundvattensänkning från gruvverksamhet. Befintliga vindkraftverk inom området är 
planstridiga sedan 2013. I detaljplanen framgår att dessa kan stå kvar till dess att industri- 
eller gruvverksamhet står i konflikt med dem. Planen reglerar en högsta byggnadshöjd om 20 
meter och en högsta totalthöjd för upplag m.m. om +570 meter. Genomförandetiden gäller till 
och med 2023-11-21. Hela den gällande detaljplanen kommer att ersättas när den nya 
detaljplanen får laga kraft.   
 
Aktuellt planförslag innebär också en marginell utökning (6,3 ha) av den yta som idag är 
planlagd för industri. Utökningen sker i väst och görs för att inrymma verksamhetsområdet 
som ingår i ansökan om tillstånd till gruvverksamhet m.m. enligt MB. Plangränsen vid 
utökningen ligger 15 meter öster om gränsen till Natura 2000-området/naturreservatet 
Rautas. Nedan redovisas karta på området som upphävs samt området som utökas.  
 
Planområdet angränsar i övrigt till följande detaljplaner:  
 
Öster om aktuellt område finns en detaljplan för järnvägen detaljplan för Järnvägen, del av 
Kiruna 1:1, del av Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 m.fl. (Se 210) som togs fram 2008. 
Järnvägen är byggd och tagen i drift sensommaren 2012. Förutom järnväg möjliggör planen 
för övrig trafik [T] och gruvindustri [J1]. Inom området finns ingen allmän plats då endast 
kvartersmark regleras.  
 
Söder och sydost om planområdet ligger LKAB´s gruvområde som regleras av detaljplan för 
del av Kiruna 1:1 m fl Kiirunavaara Gruvindustriområde, del 1 från 1994-12-22 (Se107). Planen 
medger främst gruvindustri [J] med högsta byggnadshöjd om +595 - +742 meter över 
nollplanet och högsta tipphöjd om +640 meter över havet.  
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Befintliga detaljplaner inom och i anslutning till aktuellt  planområde, som är uppdelat i två 
områden (markeras ungefärligen med röd streckad linje).  Området som upphävs illustreras med 
orange ring.  
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Översiktskarta för utökning av planområdet samt upphävande. Grön linje är gräns för 
naturreservat.  

6.1.3 Planbesked 

En ansökan om planbesked beviljades av kommunstyrelsen i Kiruna kommun 2022-03-21 
(dnr 2021-01122). 

 Regionala och mellankommunala intressen 

Inga mellankommunala intressen bedöms påverkas av aktuellt detaljplaneförslag. 

 Riksintressen 

Aktuellt planområde ligger inom riksintresseområde för: 
 

• Kulturmiljö (enligt 3:6 MB).  
• Värdefulla ämnen eller material (enligt 3:7 MB). 
• Totalförsvaret - lågflygningsområde och väderradar (enligt 3:9 MB). 

 
Därutöver ligger planområdet i närheten av riksintresseområden för: 
 

• Rennäring (enligt 3:5 MB).  
• Kommunikation - väg E10 och Malmbanan (enligt 3:8 MB).   
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6.3.1 Kulturmiljö 

Planområdets östra gräns överlappar riksintresseområdet kulturmiljövården Kiruna-
Kiirunavaara med cirka 24 m2. Hela Kiruna centrum inklusive Kiirunavaara är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB. Motivering till beslutet är att området utgör 
en:  
 
”Stadsmiljö och industrilandskap som visar ett unikt samhällsbygge vid 1900-talets början, där 
tidens stadsbyggnadsideal förverkligades på jungfrulig mark. Kiruna grundades på landets då 

största industriella satsning, samt den fortsatta utvecklingen till stad i formell mening och tillika 
ett centrum för norra Norrlands inland (Westerlind & Wrethed, 2008)”. 

 

 
Översiktskarta riksintresset kulturmiljö i anslutning till planförslaget.  

Uttryck för riksintresset (i sammandrag):  
• Stadens silhuett och gruvberget med sin karaktäristiska profil, samt utblickar mot 

det omgivande landskapet.  

• Olika industriella anläggningar som visar grunden för samhällets existens.  

• Järnvägsmiljön, som berättar om en nödvändig förutsättning för stadens 

utveckling. 

 
Inom ramen för miljötillståndsansökan har en kulturmiljöanalys tagits fram (Bilaga B11. 
Viscariagruvan Kulturmiljöanalys 2015-2022 för MKB och miljöansökan, LK Konsult 2022-03-
25). Enligt denna har Norrlands fjällnära inland en liknande struktur och kulturhistoria som 
området kring Viscaria, med skillnaden att gruvdriften vid Viscaria har satt en särskild prägel 
på området. Landskapets struktur och kulturhistorien i Viscariaområdet kännetecknas av 
extensiva areella näringar fram till den mer intensiva gruvdriften under slutet av 1900-talet. 
Av de areella näringarna sätter dagens renbetesmarker en prägel på landskapet. De anlagda 
vindkraftverken på Peuravaara, de sentida spåren av gruvdrift vid Viscaria, de moderna 
kommunikationsstråken och anknytningen till Kirunas övriga industrihistoria gör att 
intrångskänsligheten ur kulturmiljösynpunkt bedöms som liten. Landskapet i sin helhet 
bedöms ha ett upplevelsevärde som uttryck för den kulturhistoriska utveckling som varit 
sedan stenålder, med jakt, fiske, renskötsel och bondekultur på extensivt använda marker. 
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Upplevelsevärdet i Viscariaområdet är dock ur kulturmiljösynpunkt begränsat av landskapets 
närhet till urban, modern miljö med industrier, kommunikationer m.m.  
 
Inom området finns inga kända objekt eller kulturhistoriska skeenden som förefaller unika, 
varken i riksperspektiv eller regionalt/lokalt perspektiv. De ur kulturhistorisk synvinkel 
unika och särskilt värdefulla objekten och miljöerna finns på ganska stort avstånd från 
Viscaria, främst inne i Kiruna.  
 
Förändringar och konsekvenser 

Nollalternativet i MKB innebär att kulturmiljön inom planområdet kommer att påverkas till 
följd av en gruvetablering i jämförelse med nuläget. Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls. 
Gällande detaljplan är flexibel och säkerställer idag inga särskilda skyddsåtgärder gällande 
kulturmiljö.  
 
Påverkan på riksintresset för kulturmiljövården Kiruna [BD 33] bedöms enligt MKB som 
försumbar för nollalternativet. Inga viktiga kända kulturmiljövärden av nationellt, regionalt 
eller lokalt intresse riskerar att utraderas. Kulturhistoriska strukturer och samband i 
landskapet kommer att kunna uppfattas även fortsättningsvis. Ett genomförande av 
nollalternativet bedöms således medföra ingen eller försumbar negativ konsekvens i 
förhållande till nuläget förutsatt att skyddsåtgärder enligt miljötillståndsansökan för 
gruvverksamhet vidtas.  
  

Enligt MKB bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet; dvs. både 
nollalternativet och planförslaget bedöms ge, inga eller försumbara konsekvenser. Liksom i 
nollalternativet bedöms kulturmiljön inneha ett litet värde.  
 
För att minimera påverkan på kulturmiljön föreslås följande åtgärder:  

• Området i söder som planeras för gråbergsupplag säkerställs för en totalhöjd om +630 

m ö.h.  

• Området i norr som planeras för gråbergsupplag säkerställs för en totalhöjd om +605 

m ö.h.  

• Utredning för byggnader avseende optimal placering i förhållande till siktlinjer från 

centrala Kiruna. 

 

I detaljplanen säkerställs totalhöjderna för gråbergsupplägen i enlighet med MKB. För övriga 
delar av planområdet regleras en totalthöjd om +595 meter (RH 2000) i enlighet med 
gällande detaljplan.  
 
Byggnader inom planområdet planeras främst i östra delen då tidigare industriområde låg 
här. Genom att använda en mark som sedan tidigare är påverkad minskas intrånget på 
jungfrulig mark. Närheten till järnvägen är ytterligare ett skäl till att den östra delen 
möjliggörs för industriområde innehållande exempelvis malmlada, truckverkstad, 
anrikningsverk, krossverk m.m. Vissa av dessa byggnader är stora och höga varför en 
nockhöjd om 42 meter [h6] möjliggörs inom området. Inom områdena för gråbergsupplagen 
kan mindre pumpstationer komma att krävas varför en nockhöjd om 5 meter [h4] tillåts inom 
dessa områden. Inom området i övrigt kan ventilationshuvar för underjordsgruvan komma 
att krävas varför en nockhöjd om 15 meter möjliggörs [h5].  
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För minska påverkan på landskapsbilden ytterligare samt för att området ska få ett 
sammanhållet intryck, i samklang med omgivande natur, ska byggnader inom hela 
planområdet uppföras i dämpade kulörer exempelvis naturtoner i rött, brunt, svart, grönt, 
grått och koppar. Med dämpande kulörer menas dova färger som är mjukare och vanligen 
uppblandande med grått. Klara färger är motsatsen till dämpande kulörer och innehåller inte 
så mycket grått. 
 
I MKB föreslås ytterligare utredningar för bebyggelsens placering inom den östra delen av 

planområdet för att minska påverkan på utblickarna från centrala Kiruna. Utredningar och 

ytterligera visualiseringar kommer att tas fram inför granskningsskedet.  

6.3.2 Värdefulla ämnen och material 

SGU har fastställt ett område som omfattar hela Kiruna stad med omgivningar som 
riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen eller material. Det finns även ett särskilt 
utpekande av Viscariamalmen som riksintresse. Detta område är dock ännu inte avgränsat 
med annat än en koordinat i fyndighetens förmodade mittpunkt. Arbetet pågår med att 
uppdatera avgränsningen för Viscariafyndigheten.   
 

 
Översiktskarta riksintresset mineralfyndighet i anslutning till planförslaget.  

Förändringar och konsekvenser 

Aktuell planläggning möjliggör för gruvverksamhet med utvinning av mineral som innebär att 
syftet med riksintresset för utvinning av värdefulla ämnen eller material tas tillvara. 

6.3.3 Totalförsvaret 

Hela planområdet och stora delar av Norrbottens inland ligger inom Försvarsmaktens 
lågflygningsområden. Delen som benämns Norrbotten kännetecknas främst av att vara 
mycket glesbefolkat vilket medför stora ytor som används för egna övningar och samövningar 
med många luftfartyg (nationellt och internationellt). Norrbotten har även nära avstånd till 
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aktuella flygplatser som används som baser för verksamheten. Den speciella topografin i 
denna del av landet medför träningsmässigt bra utmaningar genom vegetationsvariationen 
och meteorologiska förhållanden som är viktiga att uppleva/träna på. 
 
Försvarsmakten ska remitteras alla objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen 
bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Aktuellt planområde och en 50 km radie kring Kiruna tätort ligger också inom 
påverkansområde för väderradar. Inom detta område riskerar vindkraft och andra höga 
objekt skada väderradarstationen varför särskilda analyser behöver genomföras av 
Försvarsmakten innan sådana uppförs.  
 
Förändringar och konsekvenser 

Enligt MKB är det endast Försvarsmakten som kan göra bedömningen av om en åtgärd 
medför påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Detaljplanen ska 
därför remitteras till Försvarsmakten för bedömning. 
 
En flyghinderanalys finns framtagen (Flyghinderanalys gällande Uppförande av Gruvområde 
Viscaria, Kiruna kommun. LFV 2022-03-18) och har skickats in till Kiruna Airport. Flygplatsen 
har inget att erinra angående en eventuell gruvetablering på området gällande föreslagna 
höjder i planförslaget. Kiruna Airports yttre horisontalplan påverkas, dock bedöms detta inte 
vara ett hinder av flygplatsens experter.  
 
För att minimera risker för riksintresset föreslås följande åtgärder i MKB: 

• Området i söder som planeras för gråbergsupplag säkerställs en totalhöjd om +630 
m ö.h. 

• Området i norr som planeras för gråbergsupplag säkerställs en totalhöjd om + 605 
m ö.h. 
 

I detaljplanen säkerställs totalhöjderna för gråbergsupplägen i enlighet med MKB. För övriga 
delar av planområdet regleras en totalthöjd om +595 meter (RH 2000) i enlighet med 
gällande detaljplan.  
 
Enligt 6 kap. 23 § luftfartslagen (2010:500) ska en flyghinderanmälan skickas in före 
uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor 
innan objektet når en höjd av 20 meter (45 meter inom sammanhållen bebyggelse) och 
därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

6.3.4 Rennäring 

Planområdet gränsar till ett utpekat riksintresseområde för rennäring inom Laevas sameby i 
söder. Vidare, inom Gabna sameby löper den centrala delen av en riksintresseklassad flyttled, 
cirka 2 km norr om planområdet, med omgivande riksintresse beläget som närmast cirka 1 
km norr om planområdet. Riksintresseområden kommer därigenom inte att påverkas direkt 
av planförslaget. Däremot kan riksintresset komma att påverkas av kumulativa effekter.  
 
Renskötselarbetet i fjällsamebyar, såsom Laevas och Gabna, bedrivs i en årscykel från 
vårlandet (vid foten av fjällen) till sommarlandet (i fjällen i väster) och vidare via höstlandet 
(vid foten av fjällen) till vinterbetet (i skogslandet i öster). Planområdet ligger inom en del av 
samebyarnas året-runt-marker som utgör förvinter-, vinter- och vårvinterbete för Laevas och 
vinter- och vårvinterbete för Gabna. Både Laevas och Gabna sameby delar sina marker med 
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många andra markanvändare vilket kräver en kontinuerlig och betydande arbetsinsats från 
samebyarna i olika processer. 
 
Störningar från konkurrerande markanvändning är speciellt påtagliga i trakten omkring 
Kiruna och betydande områden kring Kiruna stad, LKAB:s verksamhet och Viscariaområdet 
utgörs idag av en så kallad svår passage. Dessa områden har tidigare kunnat nyttjas som höst- 
och förvinterbetesland under en till två månader årligen samt som vårbetesland under någon 
månads tid. Rennäringens markanvändning i dessa områden handlar idag till stor del om att 
anpassa renskötseln till olika störningar. Trakten kring Kiruna är idag ett område som 
samebyarna framför allt passerar genom samlad, bevakad flytt mellan höst/vår- och 
vinterbete. 
 
Inom planområdet bedöms renbetet vara begränsat då delar av området är obrukbart som 
renbete på grund av tidigare gruvdrift (sandmagasin, gråbergsupplag och vägar). Störningar 
från vindkraftverk med tillfartsvägar och kraftledningsgata, LKAB:s verksamhet samt rörligt 
friluftsliv begränsar dessutom möjligheten att nyttja området för renskötsel redan idag. 
 

 
Översiktskarta riksintresset rennäring i anslutning till planområdet  (Källa: MKB, AFRY 2022-07-
06) 

 
Förändringar och konsekvenser  

Nollalternativet i MKB innebär att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 
planområdet då det är förenligt med gällande detaljplaner, vilka är flexibla och där 
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inga skyddsåtgärder för rennäringen säkerställs. En etablering av gruvverksamheten skulle 
innebära ett direkt ianspråktagande av mark inom Laevas sameby i jämförelse med nuläget. 
 
Aktuellt område bedöms enligt MKB ha små värden för rennäringen, detta då både 
planområde och influenszon redan idag till stora delar är obrukbart som renbete. Dels med 
anledning av tidigare gruvindustri (sandmagasin, gråbergsupplag och vägar), dels att 
planområdet innefattar vindkraftverkens uppställningsytor med tillfartsvägar och dels då 
störningar från Kirunavaaragruvans, Kiruna stad, väg E10 och Malmbanan gör renbete 
oattraktivt eller otillgängligt. Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra 
små negativa konsekvenser i förhållande till nuläget förutsatt att skyddsåtgärder enligt 
miljötillståndsansökan för gruvverksamhet vidtas. 
 
Planförslaget innebär i korthet att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 
planområdet med samma effekter och konsekvenser som nollalternativet innebär. Detta 
förutsatt att miljötillstånd erhålls. En ökning av höjderna inom planområdet bedöms enligt 
MKB inte medföra ytterligare konsekvenser för rennäringen i jämförelse med nollalternativet. 
 
En utökning av planområdet i väst möjliggörs bedöms medföra en begränsad inverkan i 
förhållande till planförslagets totala storlek. Varken områden eller flyttleder av riksintresse 
för rennäring förekommer inom planområdet som skulle kunna påverkas direkt av 
planområdets ytterligare markanspråk. Indirekta effekter till följd av planförslaget bedöms 
som försumbara i och med utökningens begränsade karaktär liksom att det redan är delvis 
ianspråktaget och präglat av olika störningar. 
 
Enligt MKB bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet; dvs. både 

nollalternativet och planförslaget bedöms ge, försumbara konsekvenser.  

 
I detaljplanen möjliggörs högre bebyggelse i östra delen av planområdet då tidigare 
industriområde låg här. Genom att använda en mark som sedan tidigare är påverkad minskas 
intrånget på jungfrulig mark. Närheten till järnvägen är ytterligare ett skäl till att den östra 
delen möjliggörs för industriområde innehållande exempelvis malmlada, truckverkstad, 
anrikningsverk, krossverk m.m. Vissa av dessa byggnader är stora och höga varför en 
nockhöjd om 42 meter [h6] möjliggörs inom området. Inom områdena för gråbergsupplagen 
kan mindre pumpstationer komma att krävas varför en nockhöjd om 5 meter [h4] tillåts inom 
dessa områden. Inom området i övrigt kan ventilationshuvar för underjordsgruvan komma 
att krävas varför en nockhöjd om 15 meter möjliggörs [h5].  
 
För minska inverkan på omgivningen samt för att området ska få ett sammanhållet intryck, i 
samklang med omgivande natur, ska byggnader inom hela planområdet uppföras i dämpade 
kulörer exempelvis naturtoner i rött, brunt, svart, grönt, grått och koppar. Med dämpande 
kulörer menas dova färger som är mjukare och vanligen uppblandande med grått. Klara 
färger är motsatsen till dämpande kulörer och innehåller inte så mycket grått. 
 
Relevanta skyddsåtgärder avseende rennäringen hanteras inom ramen för ansökan om 
miljötillstånd i enlighet med 9 och 11 kap MB, exempelvis:  
 

• Flytt av spärrstängsel samt utformning och omlokalisering av flyttled genom 
planområdet.  
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• Instängsling av gruvindustrins verksamhetsområde liksom stängsling som behövss för 
att underlätta för renskötseln. 

• Vid behov upprätta anläggningar, t ex vilohage, för att underlätta flytt. 
• Ersätta kostnader för arbete som kan tillkomma till följd av försvårad flytt.  
• Kostnadsersättning för stödutfodring vid behov. 
• Upprätta kontrollprogram för uppföljning av konsekvenser för renskötseln. 
• Finansiera GPS-övervakning av delar av Laevas renhjord. 

 
Även skyddsåtgärder som vidtas för andra aktiviteter vid en gruvverksamhet kan tillsammans 
med strategier för efterbehandling verka för att begränsa konsekvenserna på rennäringen. 

6.3.5 Kommunikation 

Utpekade riksintressen gällande väg, järnväg och flygtrafik finns i direkt anslutning eller 
närområdet till planområdet. Väg E10 mellan Töre vid kusten och Riksgränsen i väster samt 
malmbanan är riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § MB. Väg E10 ingår även i det 
av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-nätet, vilket innebär att vägen har 
särskild internationell betydelse. Även malmbanan, som löper mellan Boden och Riksgränsen, 
ingår i det utpekade TEN-nätet och är av internationell betydelse (ibid). Banan ingår i det 
utpekade strategiska godsnätet och i en av EU föreslagen prioriterad transportkorridor i öst-
västlig riktning i norra Europa (NEW-korridoren) samt i Bottniska korridoren. Malmbanan är 
huvudtransportnät för gruvverksamhet i norra Sverige.  
 
Kiruna flygplats är lokaliserad cirka 8,5 km sydost om planområdet och är utpekat som 
riksintresse för kommunikation och ska bl.a. säkerställa en god interregional och 
internationell tillgänglighet. I riksintresse ingår även CSN och Radiofyr som är väsentliga för 
flygplatsfunktion samt influensområdet flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk störning. 
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Översiktskarta riksintresset kommunikation i anslutning till planområdet.  
 

Planområdet saknar idag en naturlig anslutning då den befintliga togs bort i samband med 
framdragningen av den nya järnvägssträckningen mellan Peuravaara och 
Kiirunavaaragruvans industriområde år 2012. Befintlig anslutning finns från väg E10 i 
nordost (i höjd med Máttaráhkká), över vägbron och fram till järnvägen. För närvarande 
används därför en tillfällig transportlösning över Kiirunavaaragruvans industriområde, från 
dess södra infart vid Nikkaluoktavägen. Denna lösning är inte en fortsatt hållbar lösning då 
vägarna i området inte håller den klassning som fordras vid etablering av gruvverksamhet. 
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Översiktskarta, anslutningsväg illustreras med svarta pilar och planområdesgränsen i nordost 
illustreras ungefärligen med rött  (Källa underlagskarta: Lantmäter iet.se 2022-06-08).  

 
Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget medför ingen skillnad för omkringliggande infrastruktur då plangränsen följer 
gällande detaljplan i områdena mot järnvägen och E10.  
 
I syfte att hitta en stadigvarande tillfart som uppfyller Copperstones behov har 
en förstudie tagits fram, där Trafikverket har medverkat. Enligt studien är det mest lämpade 
alternativet att en planskild korsning uppförs över järnvägen vid km 1416+800 och att en 
tillfart ordnas med från väg E10, via befintlig tillfartsväg. Copperstone och Trafikverket är 
överens om att det är Copperstone som ska uppföra och bekosta den planskilda korsningen 
inom Trafikverkets fastighet Jukkasjärvi-Bandel 100:1. Broprojektet är planerat att vara helt 
färdigställt under december 2022. Tillfartsväg och planerad bro ligger utanför planområdet, 
se ytterligare information under rubrik Vägar och fordonstrafik. 
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Ny planskild korsning över järnvägen som är i projekteringsskede inom ramen för Copperstones 
ansökan om tillstånd enligt MB. 

 
Översiktskarta med projekterad bro samt befintlig infart.  

Planförslaget medför inga förändringar för järnvägen men vid ett genomförande av 
detaljplanen, alltså den dagen en gruva etablerar sig inom området, kommer järnvägen nyttjas 
som transportled.  
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 Andra särskilda områdesskydd 

6.4.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Nätverket har kommit till med 
stöd av EU:s habitat- respektive fågeldirektiv för att värna om vissa naturtyper och arter samt 
deras livsmiljöer. De sydvästra delarna (cirka 31,9 ha) av planområdet samt en mindre del i 
väster (350 m2) ligger inom Rautas Natura 2000-område, tillika naturreservat, som omfattar 
ett stort landområde. Rautas har pekats ut som Natura 2000-område med hänseende på sina 
vidsträckta ytor av sammanhängande vildmark. Mosaiken av skogar, hedar, våtmarker, sjöar, 
fjäll och vattendrag har under lång tid utvecklats. Området har även påverkats och formats av 
ett hållbart renbete under århundranden. Syftet med Rautas är att bevara det värdefulla och 
sammanhängande naturlandskapet med sin opåverkade karaktär, hydrologiska dynamik och 
rika biologiska mångfald.  
 
Inom planområdets nordvästra del återfinns Natura 2000-området Torne- och Kalix 
älvsystems källflöde (Pahtajoki). Torne och Kalix älvsystem är utpekat som ett Natura 2000-
område eftersom det utgörs av fritt strömmande älvar som i huvudsak är opåverkade av 
vattenkraft och reglering. 
 

 
Översiktskarta Natura 2000-områden i anslutning till planförslaget.  

För varje specifikt Natura 2000-område listas särskilda s.k. utpekade arter. Målet med det 
områdesvisa skyddet för dessa arter är att de ska upprätthålla en gynnsam bevarandestatus. I 
relevanta delar av Natura 2000-områdena Rautas samt Torne och Kalix älvsystem har de 
utpekade arterna utter och venhavre påträffats. Tillfälligtvis har även lodjur noterats i 
närområdet.  
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Gällande detaljplan vann laga kraft 1981 medan utpekandet av Natura 2000-områdena 
gjordes 2009. 

6.4.2 Naturreservat 

De sydvästra delarna (cirka 31,9 ha) av planområdet samt en mindre del i väster (350 m2) 
ligger inom Rautas fjällurskog. Naturreservatet ingår i en större sammansatt länk längst 
fjällkedjans gräns mot skogslandet och är unikt område i Europa med sitt opåverkade 
skogsekosystem. Området gränsar norrut till Torneträsk-Soppero fjällurskog och ansluter i 
söder till Kaitum fjällurskog. Hälften av områdets yta är bevuxen med fjällbjörkskog medan på 
lägre partier breder vidsträckta myrmarker ut sig. Barrskogarna finns främst i områdets östra 
del. Landskapet är opåverkat av storskaliga mänskliga aktiviteter bortsett från Malmbanan 
och E10:an. Reservatet är rikt på sjöar och avvattnas genom Kalix älv, Rautasätno och Torne 
älv.  
 
Rautas fjällurskog avsattes som domänreservatet 1987. Under hösten 1995 träffade Statens 
Fastighetsverk och Naturvårdsverket en överenskommelse rörande fastighetsförvaltningen 
av mark med särskilt stora naturvärden. Länsstyrelsen beslutade senare att slå samman vissa 
fjällnära naturreservat med fjällnära domänreservat samt att inkludera en del oskyddade 
områden. Det fjällnära domänreservatet Rautas bedöms ha så höga naturkvalitéer att 
bildande av naturreservat år 2000 var motiverat.  
 

 
Översiktskarta naturreservat i anslutning till planförslaget.  
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Bedömningsskalan enligt standard 
klass 1 är högsta naturvärde 
klass 2 är högt naturvärde 
klass 3 är påtagligt naturvärde 
klass 4 är visst naturvärde. 

6.4.3 Natur- och artskyddsinventering 

Planområdet utgörs till stor del av naturmiljöer med fjällbjörkskog, våtmarker och lågfjäll 
men även områden påverkade av tidigare gruvverksamhet. Inom ramen för tillståndsansökan 
har Pelagia Nature & Environment AB (Pelagia) år 2021 utfört naturvärdesinventering (NVI) 
enlighet med svensk standard (SIS 2014) inom planområdet. Inom det inventerade området 
har merparten av arealen avgränsats till olika naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjekt med 
högsta naturvärde (klass 1) har inte återfunnits, men ett stort antal objekt med högt 
naturvärde (klass 2) och påtagligt naturvärde (klass 3) har identifierats.   
 
Inom ramen för miljötillståndsansökan har Pelagia Nature & Environment AB (Pelagia) också 
tagit fram bedömningar av påverkan på naturmiljön (Bilaga B8. Bedömning av påverkan på 
naturmiljö, Natura 2000 samt skyddade arter vid återupptagande av gruvdrift i Viscariagruvan, 
Kiruna kommun.). Enligt bedömningen förväntas gruvverksamhet inom området medföra viss 
påverkan på fridlysta arter som förekommer i och i anslutning till påverkansområdet. Dessa 
arter är fridlysta enligt någon av fridlysningsbestämmelserna i 4–9 § artskyddsförordningen. 
De arter för vilka negativ påverkan bedöms kunna uppstå är för fåglar (4 §), vanlig groda och 
skogsödla (6 §), samt vissa kärlväxter och mossor (7–9 §). 
 
 
 
 
 

 

 
Översiktlig karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Myr komplex och vattendrag 
som sträcker sig utanför inventeringsområdets gräns redovisas med preliminär 
naturvärdesbedömning. Planområdet markeras ungefärligen med gult (Källa: PELAGIA NATURE & 
ENVIRONMENT AB 2022-03-25).   
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Förändringar och konsekvenser  

Nollalternativet i MKB innebär att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 
planområdet då det är förenligt med gällande detaljplaner. Nollalternativet innebär dock 
utbyggnad i mindre omfattning jämfört med förevarande planförslag, eftersom planförslaget, 
möjliggör för ytterligare industrimark. Nollalternativet innebär också en begränsning av 
totalhöjder om +595 m ö.h. i större delen av planområdet samt en mindre del om +570 m ö.h.  
I övrigt är gällande detaljplan är flexibel och inga skyddsåtgärder säkerställs. 
 
Nollalternativet innebär direkt fysisk påverkan på de naturområden där mark tas i anspråk 
för exploatering för gruvindustri och således att naturvärden försvinner samt att skyddade 
arter berörs eller försvinner i jämförelse med nuläget. Buller från gruvverksamhet samt den 
mänskliga närvaron påverkar också naturmiljön kring området. Påverkan utanför området 
uppstår även i form av förändrade hydrologiska förhållanden och ökad föroreningsbelastning 
på vatten. Om förebyggande skyddsåtgärder vidtas kan de negativa konsekvenserna 
reduceras. Vidare krävs dispens från gällande artskyddsbestämmelser för att genomföra 
nollalternativet.  
 
Nollalternativet innebär indirekt påverkan på utpekade naturtyper och arter i Natura 2000-
områdena Rautas och Torne och Kalix älvsystem avseende grundvattenavsänkning, 
vattenkemisk påverkan, påverkan på vattenföring samt störningseffekter och damning. Om 
förebyggande skyddsåtgärder vidtas kan de negativa konsekvenserna reduceras och ingen 
skada ske på Natura 2000 och dess förekommande naturtyper liksom skyddsvärda arter. En 
ansökan om Natura 2000-tillstånd kommer att krävas och har sökts inom ramen för ansökan 
om miljötillstånd. 
 
Nollalternativet medför därmed negativa effekter för de naturvärden och de arter som är 
knutna till dessa miljöer. Sammantaget bedöms naturmiljö och artskydd ha ett måttligt värde 
utifrån förekomsten av fjällbjörkskog, våtmarker, lågfjäll, sjöar och vattendrag inom 
planområdet samt även med avseende på de skyddade arter som är känt förekommande inom 
området. Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra måttlig negativ 
konsekvens. Bedömningen ovan baseras på att samtliga föreslagna åtgärder inom 
tillståndsansökan enligt MB för gruvverksamheten genomförs. 
 
Enligt MKB bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet; dvs. både 
nollalternativet och planförslaget bedöms ge, försumbara konsekvenser avseende naturmiljö 
och artskydd. 
 
För att minimera påverkan på naturmiljö bör befintlig tjärn (Stora tjärn) i planområdets 
nordvästra del säkerställs som en del av Natura-2000 område.  
 
För att gruvverksamheten ska kunna etableras inom planområdet förutsätts att 
strandskyddet återigen upphävs de 100 meterna närmast Pahtajoki. Strandskyddet upphävs i 
detaljplanen, se rubrik 5.6 Strandskydd.  
 
I detaljplanen säkerställs att (Stora tjärn) fortsättningsvis är öppet vatten genom 
planbestämmelse i plankartan [W].  
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Övriga relevanta skyddsåtgärder avseende naturmiljö och artskydd hanteras inom ramen för 
ansökan om miljötillstånd, exempelvis;   
 
• Vattenrening innan bräddning av överskottsvatten till recipient  
• Kompletterande bräddning/pumpning av vatten till Pahtajoki vid lågflöden 
• Tidsmässiga anpassningar för storskaliga markarbeten och bullrande moment  
• Vattenbegjutning av vägar 
• Kontrollprogram 
 
Om arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen påträffas under exploatering bör 
samråd hållas med länsstyrelsen avseende vidare hantering för att säkerställa att den lokala 
bevarandestatusen för arterna inte påverkas och för att reda ut om dispens från förordningen 
krävs. 

 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken 

Hushållningsbestämmelser är grundläggande bestämmelser som styr hur den fysiska 
planeringen ska tillvarata mark- och vattenområden som utgör allmänna intressen, antingen 
utifrån dess nuvarande användning eller potentiella framtida användning. Dessa områden ska 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada de utpekade intressena. 
 
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med 3 kap. MB (Grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. (Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). 

6.5.1 Miljömål 

Sveriges miljömålssystem består av 16 miljökvalitetsmål, ett antal etappmål samt ett 
övergripande generationsmål som tillsammans fungerar som riktmärke för Sveriges 
miljöarbete mot en hållbar utveckling. För att nå generationsmålet behöver majoriteten av de 
16 miljökvalitetsmålen vara uppnådda, medan etappmålen ska göra det lättare att nå både 
generationsmålet samt miljömålen. Miljömålen med sina preciseringar beskriver vad som är 
en god miljö i Sverige, vilket också är utgångspunkten för olika styrmedel och för hela 
samhällets arbete med miljöfrågor.  
 
Av de 16 existerande miljökvalitetsmålen bedöms 10 beröras. Detaljplanens miljöpåverkan 
bedöms huvudsakligen beröra följande miljökvalitetsmål: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Storslagen fjällmiljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 
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Förändringar och konsekvenser  
Enligt MKB bedöms planförslaget inte påverka någon av de regionala eller lokala miljömålen 
på ett betydande negativt sätt i jämförelse mot nollalternativet. 

6.5.2 Miljökvalitetsnormer 

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN för 
olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). 
 

Förändringar och konsekvenser  

Nollalternativet i MKB innebär att vattenmiljön inom och utanför planområdet kommer 
påverkas till följd av en etablering av gruvverksamhet i jämförelse med nuläget. 
Grundvattenytan påverkas främst mest nära gruvan och lokalt kring gruvan sker stora 
avsänkningar.  
 
Enligt MKB bedöms planförslaget ge försumbara konsekvenser i förhållande till 
nollalternativet. Miljöeffekter kopplade direkt till specifika framtida verksamheter på platsen 
utreds och bedöms i kommande tillståndsprocesser enligt 9 och 11 kap. MB. Det är av stor 
vikt att framtida verksamheters vattenhantering dimensioneras så att påverkan på MKN inte 
uppstår. Planförslaget bedöms inte ge ytterligare negativa konsekvenser i förhållande till 
nollalternativet förutsatt att skyddsåtgärder vidtas för att minimera påverkan på vattenmiljön 
och inte påverka MKN.  
 
För att minimera påverkan på vattenmiljö föreslås att tjärnen i planområdets nordvästra del, 
som är en del av Natura-2000 område, säkerställs. Detta görs genom att reglera detta i 
detaljplanen så att det tydligt framgår att denna inte är en del av industriområdet.  
 
Övriga relevanta skyddsåtgärder avseende vattenmiljö hanteras inom ramen för ansökan om 
miljötillstånd, exempelvis;  
 

• Vattenrening innan utsläpp till berörd recipient 
• Kontrollprogram för mätningar och uppföljning 
• Skyddsinfiltration till områden som kan komma påverkas negativt av 

grundvattenavsänkning 
• Anpassad avbördning till närliggande recipienter för att kompensera ändrade 

vattenflöden. 
 
MKN för fisk- och musselvatten, luft samt omgivningsbuller bedöms inte vara aktuella och 
berörs inte i MKB. 
 
I detaljplanen säkerställs att (Stora tjärn) fortsättningsvis är öppet vatten genom 
planbestämmelse i plankartan [W]. 
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 Strandskydd 

Vattendraget Pahtajoki berörs av generellt strandskydd enligt MB vilket innebär 100 meter 
från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan men återinträder i samband 
med ny planläggning och strandskyddet behöver därmed upphävas på nytt.  
 
Kommunen har möjlighet att upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl för det och 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset (4 kap. 17 § PBL).  Inskränkning i strandskyddet får inte gå länge än 
vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses (7 kap. 25 § MB). 
 
Av 7 kap. 18 c § MB följer att man som särskilda skäl endast får beakta om upphävandet avser 
mark som: 
 
1.  redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften,  
2.  genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt       
från området närmast strandlinjen,  
3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området,  
4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Vid ett beslut om att upphäva strandskyddet, ska alltid en fri passage lämnas mot stranden. 
Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med 
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion (7 kap. 18 f § MB).  
 
Förändringar och konsekvenser  

Strandskyddsbestämmelserna syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vattnet. Föreslagen markanvändning bedöms vara lämplig med hänsyn till nu 
gällande detaljplan och berörda intressen. Området är utpekat i kommunens översiktsplan för 
gruvindustri och är därutöver till stor del redan påverkat av tidigare gruvbrytning. Området 
ligger därutöver till stor del inom riksintresseområde för särskilt värdefulla ämnen och 
material vilket innebär att SGU bland annat bedömt att malmen har stor betydelse för 
samhällets behov.  
 

Strandskyddet upphävs de 100 meterna närmast Pahtajoki genom en egenskapsbestämmelse 
[a1] och som särskilt skäl för upphävandet åberopas (enligt 7 kap. 18 c § MB) skäl 5: Området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.  
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7 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 Mark- och vattenförhållanden 

7.1.1 Mark- och vattenanvändning   

Planområdet är i dag inte ianspråktaget med undantag för de sex vindkraftverk som står i 
området nordöstra del samt den kraftledningsgata som passerar genom området. Området 
utgörs till största del av mark som sedan tidigare nyttjats för gruvindustri med undantag för 
områden i nordväst – sydväst där naturmark är dominerande. Tidigare gråbergsupplag och 
sandmagasin med klarningsdamm samt 65 km infrastruktur finns kvar inom området som 
nya formationer i landskapet och tydliga tecken på tidigare markanvändning. Den tidigare 
underjordsgruvan är i dagsläget vattenfylld och alla byggnader ovan jord har rivits.  
 
Planområdet och dess omgivning karaktäriseras topografiskt av de fjällbjörksklädda 
höjderna. I planområdets norra del ligger Peuravaara (cirka +595 meter) och på berget står 
de sex vindkraftverken. I de södra delarna av området ligger höjden Nihkagobba (cirka +583 
meter), i sydväst-väst finns delar av höjden Soahkevarri och lågfjället Eatnamvarri. I låglandet 
mellan dessa höjder förekommer myrmarker som till största del mynnar ut till myrkomplexet 
Kirunavuoma.  
 

  
Ortofoto med fastighetsgränser, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa 
underlagskarta: Lantmäteriet .se 2022-05-26).  

Soahkevarri 
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Foto klarningsmagasin från tidigare gruvverksamhet , tagit i riktning sydväst (Källa: AFRY 2022-
05-16).  

 
Förändringar och konsekvenser  

Området regleras idag genom två detaljplaner framtagna 1981 respektive 2013 med 
markanvändningar som främst avser industri (gruvindustri) med undantag för den större 
tjärn (Stora tjärn) i nordväst som Pahtajoki bildar, vilken regleras som vattenområde. 
Kraftledningsgatan som passerar genom området regleras om E-område i detaljplanen från 
1981. 
 
Syftet med planförslaget är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att 
återuppta gruvverksamhet i modern tappning. Syftet är också att hålla en flexibel detaljplan 
då frågor rörande åtgärder för att säkerställa nödvändiga skydds- och säkerhetsåtgärder ska 
hanteras inom framtida tillstånd enligt 9 och 11 kap. MB. Detaljplanen möjliggör därför för 
industri [J] och vattenområde [W] med syfte att möjliggöra för en flexibel användning av 
marken inom gruvområdet. Föreslagna markanvändningar bedöms vara lämpliga med hänsyn 
till nu gällande detaljplan och berörda intressen.  
 
Industri [J] 
Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, partihandel 
och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i 
användningen. Tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom 
industriområden inryms i användningen Industri och behöver inte regleras som Tekniska 
anläggningar.  
 
Vattenområde [W] 
Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med mindre 
anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.  
 
Vindkraftverken inom planområdet är fortsättningsvis planstridiga men kan stå kvar tills den 
dag området behövs för gruvindustri eller annan industri. Kraftledningsgatan som passerar 
området avses flyttas men ny placering är ännu inte fastslagen. Ytterligare transformator-
/fördelningsstationer kan därutöver komma att krävas inom planområdet. På grund av 
osäkerheten var elanläggningarna kan behöva uppföras/placeras har detta inte reglerats 
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särskilt på plankartan. Tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom 
industriområden inryms generellt i användningen industri.   

7.1.2 Stads- och landskapsbild  

Viscariaområdets landskapskaraktär präglas dels av naturmark där vegetationen har börjat 
återetableras, dels av tidigare gruvdrift så som dagbrott, gråbergsupplag och sandmagasin. 
Viscariaområdet är även en del av Kiruna tätort och präglas av stadsutveckling. LKAB:s 
verksamhet som gränsar till Viscaria har medfört en omfattande påverkan på landskapet och 
står i stor visuell kontrast till Viscariaområdet. 
 
Omgivningarna kring Kiruna ingår i den s.k. förfjällsregionen som karaktäriseras av 
vidsträckta, högt liggande platåer och lågfjäll. Landskapet kring planområdet karaktäriseras 
topografiskt av de fjällbjörksklädda höjderna Peuravaara, Nihkagobba samt de sydöstra 
delarna av höjden Soahkevarri och lågfjället Eatnamvarri. I låglandet mellan dessa höjder 
förekommer myrmarker, till stor del de nordliga utlöparna av myrkomplexet Kirunavuoma. 
Planområdet är tydligt synligt från berget Luossavaara.  
 
Mellan Kiruna tätortort och Viscaria ligger sjön Luossajärvi. Stadsbebyggelsen är belägen på 
lågfjället Haukivaara och samhället ligger på en nivå mellan +500 meter och +570 meter över 
havet. Västerut mot den skandinaviska fjällkedjan stiger terrängen successivt upp till höjder 
på över +1000 meter.  
 

 
Översiktskarta, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa: Lantmäteriet .se 2022-05-
26). 
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Vy över Viscaria från Luossavaara i  riktning mot väster (Källa: Bilaga B2.  Viscaria,  Landscape and 
visual impact, Future Terrains och Ecogain AB 2021 -03-22).  

Den visuella och fysiska närheten till naturen är en central del av Kiruna stad och en viktig 
tillgång för dess invånare. Viscariaområdet fungerar som en utgångspunkt för 
naturupplevelser för Kirunabor och turister eftersom flera rekreativa värden utgår från 
områdets norra gräns. Den vidsträckta utsikten från Kiruna tätort gör att området blir en 
visuell korridor till vildmarken och högfjällen i väster. Effekten förstärks under vinterhalvåret 
då avsaknaden av stadsljus även gör det möjligt att uppleva norrsken här. 
 
Inom ramen för miljötillståndsansökan har en kulturmiljöanalys tagits fram (Bilaga B11. 
Viscariagruvan Kulturmiljöanalys 2015-2022 för MKB och miljöansökan, LK Konsult 2022-03-
25). Enligt kulturmiljöanalysen bedöms gruvdriftens inverkan på landskapsbilden inte  
upplevas som ett främmande inslag i landskapets kulturhistoriska struktur, eftersom 
gruvdrift är en viktig del i kulturmiljöstrukturen i området och för att Viscaria redan har 
påverkats av tidigare modern gruvdrift. 
 
Förändringar och konsekvenser  

Nollalternativet i MKB innebär att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 
planområdet då det är förenligt med gällande detaljplaner. Nollalternativet innebär dock 
utbyggnad i mindre omfattning jämfört med förevarande planförslag, eftersom planförslaget, 
möjliggör för ytterligare industrimark. Nollalternativet innebär också en begränsning av 
totalhöjder om +595 m ö.h. i större delen av planområdet samt en mindre del om +570 m ö.h.  
I övrigt är gällande detaljplan är flexibel och inga skyddsåtgärder säkerställs. 
 
Påverkan på landskapsbilden uppstår successivt i takt med att gruvverksamhetens 
anläggningar byggs upp och dagbrotten bryts ut. Påverkan kommer att variera och vara olika 
påtaglig under olika delar av gruvans verksamhetstid, under olika tider på dygnet och med 
årstiderna. I MKB beskrivs effekter på landskapet och landskapsbilden utifrån 
undersökningsområdet och endast effekter som bedöms signifikanta redovisas. Att 
Viscariaområdet redan är ett utpräglat gruvområde medför att effekterna mildras i 
förhållande till om området skulle utgöras av ostörd vildmark. De huvudsakliga effekterna 
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bedöms bli:   
 

• Minskad upplevelse av lugn, avskildhet och vildmark i Fjällbjörkskogen.   
• En växande visuell barriär mellan staden och naturen i väster.   
• Fragmentering av landskapet.   
• Minskad platskänsla.   
• Minskad känsla av avskildhet och vildmark runt Máttaráhkká Northern Lights Lodge.   
• Minskad tillgång till området för allmänheten.   
• Minskad visuell koppling mellan Kiruna och vildmarken/västra fjällen.   
• Utsläppsplymer.   
• Ljus som påverkar natthimlen vintertid.   
• Nya utsiktspunkter relaterade till stadsflytten.   
• Förändrad upplevelse av landskapet från bilvägen till Kiruna norrifrån via E10 

nattetid.   
 
Störst påverkan på landskapet sker speciellt inom Kiruna gruvområde och fjällbjörkskogen 
som är av måttligt respektive högt värde. En avveckling av vindkraftverken kommer minska 
kontrasterna mot den omgivande naturen, särskilt i norra delen av området, vilket bedöms 
medföra positiva effekter på landskapsbilden.   
 
I takt med att gruvverksamheten växer fram med gråbergsdeponier och sandmagasin samt 

belysning och rökplymer kommer successivt bidra till en ökad påverkan på landskapsbilden 

och blir en del av landskapet. Det är i detta skede som utsiktspunkter kommer att påverkas 

särskilt negativt och viktiga siktlinjer kommer att försämras. Planområdet, som i hög grad är 

synligt från flera platser i Kiruna såväl som från det omgivande landskapet, kommer få en 

påtaglig helhetspåverkan.   

 

Sammantaget bedöms landskapet inneha ett måttligt värde utifrån att planområdet till viss 

del redan är ett utpräglat gruvområde, förekomst av vindkraftverk och kraftledning liksom att 

Kiruna stad har etablerats och utvecklats på grund av gruvindustrin med starka kulturella 

kopplingar. Landskapet bedöms vara av framför allt regionalt värde. Effekterna av en 

etablering av gruvverksamhet kommer dock innebära en stor negativ förändring av 

landskapet med försämrade siktlinjer och ökade ljusföroreningar (se rubrik ljus från 

planområdet för ytterligare information) även om skyddsåtgärder vidtas. Ett genomförande av 

nollalternativet bedöms således medföra stor negativ konsekvens i förhållande till nuläget. 

 

I bilderna nedan redovisas skillnaden avseende totalhöjder från gällande detaljplaner till 

planförslaget. Framtagna illustrationer visar således ”värsta fall scenario”, ett scenario som 

inte är tekniskt möjligt gällande upplag och deponier. Var exakt toppen på gråbergsupplagen 

kommer att hamna regleras inte i detaljplanen. Detta kommer att styras i respektive 

miljötillstånd. 
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Översiktlig illustration över Viscaria som visar skillnader mellan nollalternativ och planförslaget, 
höjder markerade med gult och blått il lustrerar de ökade höjderna  (Källa: AFRY) 

 
Illustration visar skillnader mellan nollalternativ och planförslaget sett från Kiruna  centrum, 
höjder markerade med gult och blått il lustrerar de ökade höjderna  (Källa: AFRY) 
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Illustration visar skillnader mellan nollalternativ och planförslaget sett från Luossavaara, höjder 
markerade med gult och blått illustrerar de ökade höjderna (Källa:  AFRY). 

 
Illustration visar skillnader mellan nollalternativ och planförslaget sett från foten av 
Luossavaara, höjder markerade med gult och blått illustrerar de ökade höjderna  (Källa:  AFRY). 

I samband med inskickad ansökan för tillstånd enligt MB finns även illustrationer framtagna, 
se nedan. Dessa illustrationer bygger på en geomorfologisk design som utförts av VAST och 
redovisas nedan. Geomorfologisk design är landformsskapande med naturen som referens. 
Syftet är att skapa en landform som inte bara ser naturlig ut, utan också fungerar som det 
naturliga omgivande landskapet. Design och utformning av deponier/upplag kan därför 
variera utifrån vilken metod man använder.   
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Visualisering över Viscaria vid fullt  utbruten gruva sett från toppe n av Luossavaara i  riktning mot 
väster (Källa: Bilaga B2.  Viscaria,  Landscape and visual impact, Future Terrains och Ecogain AB 
2021-03-22).  

 
Visualisering över Viscaria vid fullt  utbruten gruva tillsammans med industriområdet sett från 
Gruvstadsparken (Källa: Bilaga B2. Viscaria, Landscape and visual impact, Future Terrains och 
Ecogain AB 2021-03-22).  
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Visualisering över Viscaria vid fullt  utbruten gruva sett från Ädnamvaarastugan i riktning mot 
öst, och innan den ekologiska efterbehandlingen gett for mationerna ett mer naturligt utseende  
(Källa: Bilaga B2. Viscaria, Landscape and visual impact, Future Terrains och Ecogain AB 2021 -
03-22).  

 
Visualisering över Viscaria vid fullt  utbruten gruva sett från Máttaráhkká Northern Lights Lodge 
innan den ekologiska efterbehandlingen gett formationerna ett mer naturligt utseende  (Källa: 
Bilaga B2.  Viscaria,  Landscape and visual impact, Future Terrains och Ecogain AB 2021 -03-22).  
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Geomorfologisk design, översiktlig redovisning  (Källa: MKB, AFRY 2022-07-06).  

 
I MKB bedöms effekterna av nollalternativet i jämförelse med nuläget innebära en stor 
negativ förändring av landskapet med försämrade siktlinjer och ökade ljusföroreningar även 
om skyddsåtgärder vidtas.  
 
Enligt MKB bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet; dvs. både 

nollalternativet och planförslaget bedöms ge, stora negativa konsekvenser. De förändringar 

planförslaget innebär med ökning av totalhöjder i begränsat område liksom utökning av 

planområdet bedöms inte ge ytterligare negativa konsekvenser i jämförelse med 

nollalternativet.   

 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan planförslaget och nollalternativ avseende landskap 

bli försumbar, detta under förutsättning att föreslagna åtgärder vidtas. 

  

För att minimera påverkan på stads- och landskapsbild föreslås följande åtgärder: 
• Området i söder som planeras för gråbergsupplag säkerställs en totalhöjd om +630 

m ö.h. 
• Området i norr som planeras för gråbergsupplag säkerställs en totalhöjd om +605 

m ö.h. 
• Reglering av färgsättning för byggnader.  

• Utredning för byggnader avseende optimal placering i förhållande till siktlinjer från 

centrala Kiruna.  

I detaljplanen säkerställs totalhöjderna för gråbergsupplägen i enlighet med MKB genom ett 
egenskapsområde i norr som reglerar +605 meter [h2] respektive ett egenskapsområde i 
söder med en högsta totalhöjd om +630 meter [h3]. För övriga delar av planområdet regleras 
en totalthöjd om +595 meter i enlighet med gällande detaljplan. Planförslaget möjliggör för 
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högre gråbergsupplag i jämförelse med gällande detaljplan. Ytterligare 35 meter 
(egenskapsområde i söder) respektive 10-35 meter (egenskapsområde i norr) skapar 
förutsättning för att kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.  
 
Byggnader inom planområdet planeras främst i östra delen då tidigare industriområde låg 
här. Genom att använda en mark som sedan tidigare är påverkad minskas intrånget på 
jungfrulig mark. Närheten till järnvägen är ytterligare ett skäl till att den östra delen 
möjliggörs för industriområde innehållande exempelvis malmlada, truckverkstad, 
anrikningsverk, krossverk m.m. Vissa av dessa byggnader är stora och höga varför en 
nockhöjd om 42 meter [h6] möjliggörs inom området. Inom områdena för gråbergsupplagen 
kan mindre pumpstationer komma att krävas varför en nockhöjd om 5 meter [h4] tillåts inom 
dessa områden. Inom området i övrigt kan ventilationshuvar för underjordsgruvan komma 
att krävas varför en nockhöjd om 15 meter möjliggörs [h5].  
 
Totalhöjd används som reglering då det är en planbestämmelse som används för att styra 
höjd på andra anläggningar än byggnader, som master, cisterner eller upplag. Eftersom 
sådana anläggningar normalt saknar ett tak, träffas de inte av en bestämmelse om nockhöjd. 
Reglerade totalhöjder avser höjd över angivet nollplan vilket i detta fall är RH 2000. För att 
styra bebyggelsen regleras nockhöjder. Nockhöjd räknas från markens medelmarknivå, alltså 
den medelhöjd marken har vid det tillfället byggnad ska uppföras.  
 
För minska påverkan på landskapsbilden ytterligare samt för att området ska få ett 
sammanhållet intryck, i samklang med omgivande natur, ska byggnader inom hela 
planområdet uppföras i dämpade kulörer exempelvis naturtoner i rött, brunt, svart, grönt, 
grått och koppar. Med dämpande kulörer menas dova färger som är mjukare och vanligen 
uppblandande med grått. Klara färger är motsatsen till dämpande kulörer och innehåller inte 
så mycket grått. 
 
Planförslaget innebär vidare att kraftledningen som idag passerar igenom planområdet 
omlokaliseras. Detta sker i en separat process där samtal med berörd ledningsägare pågår. 
 
I MKB föreslås ytterligare utredningar för bebyggelsens placering inom den östra delen av 

planområdet för att minska påverkan på utblickarna från centrala Kiruna. Utredningar och 

ytterligera visualiseringar kommer att tas fram inför granskningsskedet. Övriga relevanta 

skyddsåtgärder avseende stads- och landskapsbild utöver ovan föreslagna hanteras inom 

ramen för ansökan om miljötillstånd, exempelvis:   
 

• Geomorfologisk design 
• Strategisk placering och färgsättning av byggnader och installationer för att smälta in i 

omgivningen så långt det är möjligt och rimligt. 
• Naturliga barriärer kommer användas för att minska de visuella konsekvenserna av 

planerad verksamhet där så är möjligt.  
• Beakta ljusföroreningar vid design av belysning  

 

Även skyddsåtgärder som vidtas för andra aktiviteter vid en gruvverksamhet kan tillsammans 
med strategier för efterbehandling verka för att begränsa konsekvenserna på landskapet.  
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7.1.3 Friluftsliv  

Närmsta riksintresse för friluftsliv, Torneträsk-Kebnekaise och Torne-Muonio älvdal ligger 
cirka 3,5 kilometer sydväst respektive cirka 6 kilometer norr om planområdet. Friluftslivet 
utmärker sig med välutvecklade turistanläggningar med hög servicegrad, 
vandrings/skoterleder, sjöar och vattendrag. Aktiviteter innefattar bl.a. skridskoåkning, 
terrängcykling, camping och fågelskådning. Inom större delen av fjällvärlden, från 
Transtrandsfjärden i söder till Treriksröset i norr ska turismens och det rörliga friluftslivets 
intressen särskilt beaktas enligt 4 kap. 2 § MB.  
 
Sedan gruvverksamheten inom området stängdes år 1996 har området delvis öppnats upp för 
allmänheten och friluftslivet. Friluftslivet är starkt koncentrerat till tre anordnade leder som 
passerar områdets nordvästra delar; en skoterled, ett skidspår, en sommarled som används 
för vandring samt löpning och mountainbikecykling, där målet för många som nyttjar lederna 
är Ädnamvaarastugan. Förutom de tre lederna upp till Ädnamvaarastugan erbjuder området 
även möjlighet till rekreation genom svamp- och bärplockning, jakt och i någon mån även 
fiske, även om det senare inte tycks försiggå inom verksamhetsområdets gränser.  

7.1.3.1 Skoterled 

Skoterleden har en cirka 5 kilometer lång sträckning inom planområdet och går i den delen 
nästan uteslutande längs med öppna myrstråk. Sydväst om området finns ett stickspår som är 
cirka 1 kilometer långt och leder upp till Ädnamvaarastugan. Huvudleden fortsätter söderut 
till Holmajärvi vid Kalixälven, 15 kilometer längre åt sydväst, och därifrån löper flera leder 
vidare västerut över de stora sjösystemen in mot Nikkaluokta och Kebnekaiseområdet. 
Skoterled inom området är således en port till fjällen. 

7.1.3.2 Skidspår 

Under vårvintern i mars och april dras ett skidspår upp mellan parkeringen söder om väg E10 
och Ädnamvaarastugan. Skidspåret passerar järnvägen över bron och därefter viker spåret av 
mot sydväst, in i planområdet. Skidspåret följer här en mer östlig bana än skoterleden men 
korsar sedermera denna och följer sommarleden sista biten fram till Ädnamvaarastugan. 
Skidspåret går intill den befintliga gråbergsdeponin som finns kvar från Viscariagruvans förra 
driftperiod. 

7.1.3.3 Sommarled 

Sommarleden utgår precis som skidspåret från parkeringen söder om väg E10. Efter att ha 
korsat bron följer den Luossajärvis utloppskanal innan den viker av åt sydväst. Leden har en 
mer västlig sträckning än vinterlederna och löper genom planområdet i cirka 3,5 kilometer 
för att slutligen nå fram till Ädnamvaarastugan. Längs sommarleden finns tre vindskydd. 

7.1.3.4 Ädnamvaarastugan  

Ädnamvaarastugan är ett mycket populärt dagsutflyktsmål för såväl turister som Kirunabor, 
inte minst vintertid när skoterleden underlättar transport till platsen och serveringen är 
öppen. Stugan totalrenoverades utvändigt under vårvintern 2021. Avståndet mellan 
parkeringen söder om väg E10 och Ädnamvaarastugan är cirka 6,5 kilometer längs skidspåret 
och sommarleden.  
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Översiktskarta leder och friluftsliv i anslutning till planområdet. 

Förändringar och konsekvenser  

Aktuellt planområde är sedan tidigare planlagt för industri och kommunen pekar ut området 
för gruvindustri i sin översiktsplan. Vid ett genomförande av detaljplanen kommer leder inom 
området att behöva dras om, förslag på detta samt påverkan hanteras inom respektive 
miljötillstånd.  
 
Inom i princip hela planområdet är det idag, enligt gällande detaljplan, tillåtet att uppföra 
upplag till en höjd om +595 meter. Aktuellt planförslaget möjliggör för ökade höjder inom 
delar av området, som mest 35 meter, vilket kan medföra inverkan på utsikten från 
Ädnamvaarastugan. Stugan ligger 500 meter sydväst om plangränsen och cirka 1 km från 
egenskapsgränsen till södra gråbergsupplaget. Inom ramen för miljötillståndsansökan har en 
kulturmiljöanalys tagits fram (Bilaga B11. Viscariagruvan Kulturmiljöanalys 2015-2022 för 
MKB och miljöansökan, LK Konsult 2022-03-25). Enligt kulturmiljöanalysen bedöms 
gruvdriftens inverkan på landskapsbilden inte upplevas som ett främmande inslag i 
landskapets kulturhistoriska struktur, eftersom gruvdrift är en viktig del i 
kulturmiljöstrukturen i området och för att Viscaria redan har påverkats av tidigare modern 
gruvdrift. 
 
Avståndet till Ädnamvaarastugan tillsammans med det storskaliga landskapet bidrar till att 
ökade höjder för upplag inom planområdet inte kommer att inverka på utsikten från stugan 
på ett betydande sätt. Planförslaget möjliggör för ökade höjder inom relativt stora ytor, 
gråbergsupplag upp till den reglerade totalhöjden inom hela ytorna är inte tekniskt möjligt. 
Framtagna illustrationer visar således ”värsta fall scenario”, ett scenario som inte är tekniskt 
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möjligt gällande upplag och deponier. Var exakt toppen på gråbergsupplagen kommer att 
hamna regleras inte i detaljplanen. Detta kommer att styras i respektive miljötillstånd. Nedan 
finns även illustrationer framtagna på utformning av gråbergsupplagen i samband med 
inskickat miljötillstånd. Denna utformning är teknisk möjlig och ett mer realistisk bild av hur 
området kan komma att se ut vid ett genomförande av detaljplanen.  
 

 
Illustrationer på höjderna som regleras i detaljplanen , vit volym är +595 meter, gul yta speglar 
det södra egenskapsområdet och är +630 meter. Blå volym är norra egenskapsområdet vilken är 
+605 meter (Källa: AFRY) 

Visualisering över Viscaria vid fullt  utbruten gruva sett från toppen av Luossavaara i  riktning mot 
väster (Källa: Bilaga B2.  Viscaria,  Landscape and visual impact, Future Terrains och Ecogain AB 
2021-03-22).  
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Visualisering över Viscaria vid fullt  utbruten gruva sett från Ädnamvaarastugan i riktning mot 
öst, och innan den ekologiska efterbehandlingen gett formationerna ett mer naturligt utseende 
(Källa: Bilaga B2. Viscaria, Landscape and visual impact, Future Terrains och Ecogain AB 2021 -
03-22).  
 

7.1.4 Geotekniska förhållanden 

Inom ramen för miljötillståndsansökan har en utredning om geoteknisk omgivningspåverkan 
(Bilaga B6. PM geoteknisk omgivningspåverkan ny Viscaria gruva, Tyréns AB 2022-03-25) tagits 
fram. Enligt denna domineras jordarterna inom området av morän, med torvmarker i låglänta 
områden och berg i dagen på fjällen. Morän består huvudsakligen av en sandigt siltig morän 
eller en siltig sandig morän. Moränen bedöms ha en normal sten- och blockhalt. 
Torvmarkerna utgör cirka 25 % av ytan och är generellt 1–3 meter tjocka och underlagras av 
morän. Inom torvområdena ligger oftast grundvattenytan ytligt, ibland helt i nivå med 
markytan. Mäktigheten hos både morän och torv varierar kraftigt i området och en 
jorddjupsmodell har tagits fram som visar jorddjupet i olika delar av området. Enligt 
jorddjupsmodellen varierar jorddjupet från tunna till obefintliga jordlager där berget går i 
dagen, samt upp till cirka 30 meter mäktiga lager i låglänta områden. Inom området på ett 
flertal olika ställen förekommer även fyllningar som har sitt ursprung från tidigare 
gruvverksamheter eller från byggandet av järnväg. Dessa fyllningar består av både 
moränjordar samt sprängt gråberg. I områdets södra del finns gruvdammar från tidigare 
gruvverksamheter. Dessa gruvdammar innehåller huvudsakligen deponerad sand. Torv 
förekommer lokalt under vissa delar av den deponerade sanden.  
 
Viscariamalmen ligger i Viscariaformationens vulkanoklastiska bergarter, vilka förekommer i 
den mellersta delen av Kiruna grönstensgrupp. Kiruna grönstensgrupp ligger stratigrafiskt 
ovanpå den arkäiska berggrunden och Kovogruppens sedimentära och vulkaniska enheter. 
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Viscariamalmen förekommer i svartskiffer och i mafiska vulkaniska bergarter, där stor del av 
dessa mafiska vulkaniska bergarter har omvandlats till grönsten och grönskiffe.  
 
Mineraliseringen i Viscaria har delats in i de tre zonerna A, B och D.  
 

 
Viscariamalmernas utbredning vid de tre zonerna A, B och D .  

7.1.4.1 Hydrologiska förhållanden  

Grundvatten 
Planområdet ligger på vattendelaren mellan Torneälven och Kalixälven avrinningsområden. 
Delar av området avrinner mot Luossajärvi som i sin tur avrinner mot Torne älv. Befintliga 
verksamheter kring området påverkar idag grundvattennivåerna i området och under 
tidigare gruvdrift vid Viscariagruvan avsänktes grundvattenytan i området till följd av 
länshållning av brytningsområden. Tidigare underjordsgruva är numera vattenfylld och 
grundvattenytan har successivt återgått mot ursprungligt läge. Vatten från tidigare 
underjordsgruva bräddas mot dike som avrinner norrut via kulvertledning under väg E10 och 
järnvägen.  
 
Det finns inga klassade och/eller skyddade grundvattenområden inom planområdet utifrån 
den information som erhållits från SGU. Närmsta vattenskyddsområde för grundvatten är 
beläget i Kurravaara, cirka 8 kilometer nordost om planområdet. 
 
Ytvatten 
Som nämnt tidigare ligger planområdet på vattendelaren mellan Torneälven och Kalixälven 
avrinningsområden. En del av planområdets sydligaste del avrinner naturligt via våtmarken 
Kiirunavuoma mot Rakkurijokisystemet, som rinner via sjöarna Mettä-Rakkurijärvi, vidare 
mot Kalixälven. Viscariaområdet ligger dessutom inom två av Torneälvens 
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delavrinningsområden: Pahtajoki- och Luossajokisystemen. Norr om planområdet passerar 
bäcken Pahtajoki, som rinner under järnvägen och E10 norrut via en våtmark till Rautasälven, 
som i sin tur avrinner mot Torne älv. 
 
Sjön Luossajärvi tar idag emot vatten bland annat Viscarias gamla industriområde, samt sand- 
och klarningsmagasinen. LKAB avleder idag vattnet från Luossajärvi med hjälppumpning mot 
Luossajoki. Detta på grund av deformationszonen öster om LKAB:s Kirunavaaragruva som 
förhindrar Luossajokis ursprungliga flöde. Dessutom reglerar LKAB Luossajärvis nivå genom 
en avbördningskanal norrut framförallt under snösmältning och under sommarhalvåret när 
extra bräddning behövs för att hålla nivån i Luossajärvi mot Pahtajoki. Den gamla 
Viscariagruvan och vatten från det befintliga norra gråbergsupplaget avleds idag under 
utsläppskanalen från Luossajärvi, järnvägen och under E10 norrut mot Tvillingtjärnarna, som 
i sin tur avrinner mot Pahtajoki.  
 

 
Översiktskarta över vattenförekomster samt övrigt vatten i området kring planområdet.  

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget möjliggör för gruvindustri inom mark som till största del sedan tidigare är 
planlagt för markanvändningen industri. Marken inom området bedöms vara lämpligt för 
användningen och några risker för ras, skred och översvämning bedöms inte finnas.  
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Vid en etablering av gruva kommer en grundvattenavsänkning inom delar av planområdet 
ske. Detta medför en risk för sättningar i delar av området främst där konstruktioner eller 
anläggningar är grundlagda på fyllningar av torv ovan naturlig morän. Inom ramen för 
miljötillståndsansökan har ett PM upprättats för att identifiera den geotekniska 
omgivningspåverkan som riskerar uppkomma i samband med att Viscaria gruva åter tas i 
bruk (Bilaga B6. PM geoteknisk omgivningspåverkan ny Viscaria gruva, Tyréns AB 2022-03-25). 
Enligt rapporten har ett antal riskobjekt identifierats längs planområdets östra gräns; 

• Delar av E10. 
• Malmbanan mot Narvik. 
• Kiruna ny järnväg förbi utskovet av Luossajärvi. 
• Hela LKAB:s bangård väster om Luossajärvi med intilliggande omlastningsstation. 

 
Relevanta skyddsåtgärder avseende geotekniska förhållanden (sättningar) hanteras inom 
ramen för ansökan om miljötillstånd, exempelvis;   
 

• Sättningsuppföljning vid behov vid känsliga anläggningar.     

Inga ytterligare utredningar än vad som tidigare gjorts har genomförts som underlag 
till detaljplanen. Detaljerade utredningar ska dock vid behov genomföras inför kommande 
projekteringar i kommande tillståndsprocesser.  
 
Avseende vattenmiljön innebär nollalternativet i MKB att yt- och grundvatten inom och 
utanför planområdet kommer påverkas till följd av en etablering av gruvverksamhet i 
jämförelse med nuläget. Grundvattenytan påverkas främst mest nära gruvan och lokalt kring 
gruvan sker stora avsänkningar. Mindre områden långt från gruvan med stor påverkan på 
grundvattenytan återfinns framför allt i inströmningsområden. Inströmningsområden är 
generellt sett mer känsliga för avsänkning än utströmningsområden eftersom tillströmmande 
ytligt grundvatten i utströmningsområden kan kompensera en påverkan från det djupare 
berget. De delar av påverkansområdet som ligger i inströmningsområden sammanfaller med 
områden som under ostörda förhållanden har ett relativt stort djup till grundvattenytan. 
 
Inflödet till gruvorna och dagbrott varierar över året och når sitt maximum i samband med 
snösmältningen. Det är en förskjutning av flödestoppen i dagbrotten jämfört med 
underjordsgruvan. Gruvans utformning och utbredning har betydligt större påverkan på 
inläckaget än vädret. 
 
Värdet på vattenmiljön kan ses som måttlig till följd av ett pågående utsläpp och läckage från 
Viscarias och LKAB:s gruvområden. Vidare finns det inte några klassade och/eller skyddade 
grundvattenområden inom planområdet. Vattenmiljön bedöms framför allt vara av regionalt 
värde. Miljöeffekter kopplade direkt till specifika framtida verksamheter på platsen samt till 
det framtida byggskedet utreds och bedöms bäst i kommande tillståndsprocesser enligt 
miljöbalken. Det är av stor vikt att framtida verksamheters vattenhantering dimensioneras så 
att påverkan på recepient uppstår som leder till att MKN inte uppnås. 
 
Sammanfattningsvis bedöms små-måttliga negativa konsekvenser kunna uppstå på 
vattenmiljön till följd av gruvetablering i jämförelse med nuläget, med förutsättningar att 
skyddsåtgärder vidtas. 
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De förändringar planförslaget innebär bedöms inte ge ytterligare effekter eller negativa 
konsekvenser avseende vattenmiljön och omhändertagning samt hantering av vatten från 
gruvverksamheten är likvärdigt med nollalternativet. De sammantagna konsekvenserna för 
planförslaget bedöms därför som försumbara i förhållande till nollalternativet. 
 
Relevanta skyddsåtgärder avseende vattenmiljö hanteras inom ramen för ansökan om 
miljötillstånd för gruvverksamhet, exempelvis;  
 

• Vattenrening innan utsläpp till berörd recipient 
• Kontrollprogram för mätningar och uppföljning 
• Skyddsinfiltration till områden som kan komma påverkas negativt av 

grundvattenavsänkning 
• Anpassad avbördning till närliggande recipienter för att kompensera ändrade 

vattenflöden. 
 
För att kunna ta fram relevanta skyddsåtgärder enligt ovan krävs att yt- och 
grundvattenförhållanden utreds liksom en utredning av påverkan på recipienter. 
Gruvverksamhetens vattenhantering ska även utredas och redovisas. 

 Kulturmiljö 

7.2.1 Fornlämningar 

Inom planområdet finns en fornlämning av lämningstypen härd och återfinns i sydväst.  
Härden är rektangulär med stenskoning som påträffades vid arkeologisk undersökning år 
2005. Därutöver finns fem övriga kulturhistoriska lämningar i form av två gruvhål 
lokaliserade strax väster om Peuravaara, två bläckningar på träd och ett brott/täkt som 
beskrivs som stentäkt eller gruvhål av 1900-talskaraktär. 
 

 
Översiktskarta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i anslutning till 
planområdet. 
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Förändringar och konsekvenser  

Nollalternativet i MKB innebär att kulturmiljön inom planområdet kommer påverkas till följd 
av en gruvetablering i jämförelse med nuläget. Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls. 
Gällande detaljplan är flexibel och säkerställer idag inga särskilda skyddsåtgärder gällande 
kulturmiljö.  
 
Inga viktiga kända kulturmiljövärden av nationellt, regionalt eller lokalt intresse riskerar att 
utraderas. Kulturhistoriska strukturer och samband i landskapet kommer att kunna uppfattas 
även fortsättningsvis. Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra ingen 
eller försumbar negativ konsekvens i förhållande till nuläget förutsatt att skyddsåtgärder 
enligt miljötillståndsansökan för gruvverksamhet vidtas.  
  

Enligt MKB bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet; dvs. både 
nollalternativet och planförslaget bedöms ge, inga eller försumbara konsekvenser.  
 
Övriga relevanta skyddsåtgärder avseende kulturmiljö hanteras inom ramen för ansökan om 

miljötillstånd, exempelvis;    

• Undersöka om de fåtal fornminnen som är kända kan bevaras även vid framtida 

gruvdrift. Alternativt, om detta inte är möjligt, att genomföra arkeologiska 

undersökningar enligt länsstyrelsebeslut avseende de fornlämningar som behöver tas 

bort.   

• Kulturmiljöer som behöver skyddas från oavsiktlig påverkan markeras i terrängen.  

• Avbryta grävning och snarast anmäla till länsstyrelsen om okänd fornlämning 

påträffas vid exploateringsgrävning i mark. 

 
Om fornlämningar inte kan undantas från exploatering och markingrepp kommer 
länsstyrelsen att fatta beslut om arkeologiska utgrävningar på verksamhetsutövarens 
bekostnad, och dokumentvärdet blir då säkerställt genom den arkeologiska undersökningen. 
Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen (SFS 1988:950). För att säkerställa övriga 
kulturhistoriska lämningars kunskapsvärden vid exploatering bör även de dokumenteras. 

 Bebyggelseområden  

7.3.1 Bostäder  

Inom planområdet finns ingen bebyggelse men vid Lokstallet och Karhuniemi, cirka 1,5 km 
öster om området finns bostäder. Närmsta bostadsområde i Kiruna centrum som inte berörs 
av deformationerna från LKAB:s gruvbrytning är området väster om Dübengatan som ligger 
cirka 2 km nordost om planområdet.  
 
Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte påverka omkringliggande bostäder på ett betydande sätt då 
området och dess närhet sedan tidigare är planlagt för industri samt gruvindustri.  

7.3.2 Verksamheter och andra anläggningar 

Inom planområdet finns det idag sex vindkraftverk på höjden Peuravaara som varit i drift 
under cirka 20 år. Genom området löper också två 150 kV luftledningar som ägs av Vattenfall 
Eldistribution AB. I sydost gränsar området till LKAB:s verksamhet och i norr (cirka 400 
meter) ligger Máttárakká Northern Light Lodge som omfattar hotellverksamhet med 
upplevelse- och aktivitetsturism. Verksamheten bedrivs året runt med vinteraktiviteter som 
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snöskoterturer, hundspann och skidåkning och under sommaren juni-oktober 
helikoptertransporter för jakt och fiske, rendrivning och andra flyguppdrag med start från 
hotellet.  
 
Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte påverka omkringliggande verksamheter på ett betydande sätt då 
området och dess närhet sedan tidigare är planlagt för industri samt gruvindustri. 
Vindkraftverken inom området är planstridiga enligt gällande detaljplan och kommer fortsatt 
vara det. Verken kan stå kvar till dess att industri- eller gruvverksamhet står i konflikt med 
dem. Luftledningarna inom området kommer delvis att flyttas, se rubrik 6.5.1 för ytterligare 
information.  

 Kommunikationer 

7.4.1 Vägar och fordonstrafik 

Inom planområdet finns vägar och alla dessa ligger inom planlagd kvartersmark för industri. 
Planområdet saknar idag en naturlig anslutning då den befintliga togs bort i samband med 
framdragningen av den nya järnvägssträckningen mellan Peuravaara och 
Kiirunavaaragruvans industriområde år 2012. Befintlig anslutning finns från väg E10 i 
nordost (i höjd med Máttaráhkká), över vägbron och fram till järnvägen. För närvarande 
används en tillfällig transportlösning över Kiirunavaaragruvans industriområde, från dess 
södra infart vid Nikkaluoktavägen, vid transporter till och från Vicariaområdet. Denna lösning 
är inte en fortsatt hållbar lösning då vägarna i området inte håller den klassning som fordras 
vid etablering av gruvverksamhet. 
 
Förändringar och konsekvenser 

Vägar inom planområdet är förenligt med markanvändningen. I detaljplanen regleras inte 
heller någon anslutningsväg då denna redan säkerställs i gällande detaljplan för Järnvägen, del 
av Kiruna 1:1, del av Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 m.fl. (Se 210). Planen tryggar utfart 
från angränsande fastigheter med en egenskapsbestämmelse [y].  
 
I syfte att hitta en stadigvarande tillfart till planområdet kommer en bro över järnvägen att 
byggas med färdigställande under december 2022. 
 

 
Översiktskarta med projekterad bro samt befintlig infart  (Källa: Copperstone). 595 
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7.4.2 Järnväg  

Järnvägen (Malmbanan) passerar norr och öster om planområdet. Längs järnvägen finns 
servicehus och el-centraler för driften av järnvägen.  
 
Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget medför inga förändringar för järnvägen men vid ett genomförande av 
detaljplanen. Den dagen en gruva etablerar sig inom området kommer järnvägen nyttjas som 
transportled och en ny bangård planeras med anslutningar både norrut och söderut till 
Malmbanan.  

7.4.3 Ökade transporter  

Längst väg E10, i höjd med planområdet, passerar det idag 1600 fordon per dygn av dessa är 
cirka 300 lastbilar.  
 

 
Trafikverkets mätpunkter i närområdet till Viscarias  verksamhetsområde, årsmedeldygnstrafik 
med lastbilar (Källa: Trafikverket,  2020).  

 
Förändringar och konsekvenser 

Samtliga lastbilstransporter till och från planområdet kommer att ske via befintlig väg från 
E10 och över den bro som planeras. Som underlag till ansökan om tillstånd har en 
transportutredning (BILAGA B13. Copperstone Viscaria AB, Återstart av Viscariagruvan, AFRY 
2022-03-28) tagits fram med utgångspunkt från ansökt produktion.  
 
För bedömning av hur stor andel av lastbilstransporterna på väg E10 (vid markerad 
punkt i figuren ovan) som Viscarias gruvverksamhet står för fram till år 2030 har 
trafiken räknats upp med Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA (gällande från 
2018-04-01) till prognos för år 2030. När gruvverksamhet är igång kommer andel av 
lastbilspassagerna på väg E10 till och från området utgöra 1% av det totala antalet 
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lastbilstransportrörelser (ÅDT) längst väg E10. Vilket motsvarar 5 tunga passager per dygn av 
de 353 stycket uppräknade tunga transporter på E10 per dygn totalt. 
 
Om det blir aktuellt med ReMining vid externt anrikningsverk innan tågtransporterna 
har startat, bedöms Viscarias andel av lastbilspassagerna på väg E10 utgöra 11 % av 
det totala antalet lastbilstransportrörelser (ÅDT) på vägen. Det motsvaras av 36 tunga 
passager per dygn under ett år tills transporter via tåg har påbörjats. Följande slag av externa 
transporter kommer i huvudsak att utföras till och från gruvverksamheten:  
 

• Ingående transporter: Kemikalier via lastbil 
• Utgående transporter: Produkter via tåg och avfall via lastbil. Om det blir 
aktuellt med ReMining vid externt anrikningsverk innan tågtransporter är på plats, 
kommer detta ske via lastbil. 

 
Förutom ovan nämnda externa transporter kommer interna transporter av gråberg och 
malm att ske inom verksamhetsområdet. Intransporter av kemikalier till anläggningen 
kommer att ske med lastbil söderifrån på väg E10. Uttransporter till kund antas gå via godståg 
norrut och söderut på Malmbanan alternativt via lastbil och väg E10 vid ReMining innan 
tågtransporterna är på plats. Transporter till och från verksamhetsområdet ger upphov till 
utsläpp till luft av främst koldioxid, kväveoxider och stoft.  
 
Sett till den transportutredning som utförts konstateras att antalet externa transporter till 
och från verksamheten är av begränsad omfattning. Den ökade trafikbelastning som den 
planerade verksamheten kommer utgöra på väg E10 beräknas till 1 %. 
 
Vid eventuell ReMining på externt anrikningsverk fram till dess att järnväg har etablerats, 
beräknas trafikbelastningen utgöra 11 % av det totala antalet lastbilstransportrörelser. 
 
I ett helhetsperspektiv bedöms konsekvenserna från transporter som acceptabla. 
 
Andelen persontransporter (arbetspendling) till och från gruvområdet har inte analyserats då 
denna trafik bedöms bli försumbar i jämförelse med den tunga trafiken.  

7.4.4 Gång- och cykeltrafik 

Det finns inga gång- och cykelvägar i området.  
 
Förändringar och konsekvenser 

Ingen skillnad mot dagsläget. 

7.4.5 Kollektivtrafik 

Det finns ingen kollektivtrafik till området.  
 
Förändringar och konsekvenser 

Ingen skillnad mot dagsläget. 

7.4.6 Parkering 

I dag finns inga parkeringsplatser inom området.  
 
Förändringar och konsekvenser 
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Nya parkeringsområden kan uppföras fritt inom planområdet i enlighet med reglerad 
markanvändning.  

 Teknisk försörjning 

Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. Vid 
markarbeten bör berörda företag kontaktas för begäran om kabelanvisning. Detta bör ske i 
god tid innan planerade grävningsarbeten. 
 
Alla ledningar inom området ska i övrigt så långt det är möjligt samlas för att minimera 
antalet ledningsstråk och utbredningen av dessa. 

7.5.1 El och värme 

Inom planområdet har Vattenfall Eldistribution AB kraftledningar. Företaget har även 
elnätanläggningar från vindkraftsparken. 
 

 
Ortofoto med fastighetsgränser , luftledningar markeras ungefärligen med svartstreckad linje och 
norra delen av planområdet markeras med rött (Källa underlagskarta: Lanmäteriet .se 2022-06-
07). 

Förändringar och konsekvenser  

Den större kraftledningsgatan (innehållande två 150 kV luftledningar) som idag löper genom 
planområdet i nordväst- sydostlig riktning kommer delvis att behöva flyttas. För dessa 
åtgärder har samråd genomförts enligt 6 kap. MB då Vattenfall Eldistribution AB avser ansöka 
om nätkoncession för omdragning av ledningarna. För att hitta den mest lämpliga 
sträckningen utreds tre olika stråkalternativ belägna inom ett större utredningsområde. 
Ytterligare transformator-/fördelningsstationer kan därutöver komma att krävas inom 
planområdet. På grund av osäkerheten var elanläggningarna kan behöva uppföras/placeras 
har detta inte reglerats särskilt på plankartan. Tekniska anläggningar som kompletterar 
verksamheter inom industriområden inryms generellt i användningen industri.  
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Föreslagna sträckningar för omdragning luftledning, de norra delarna av planområdet markeras 
ungefärligen med röd streckad linje (Källa underlagskarta: Lanmäteriet.se 2022 -06-07).  

7.5.2 Tele- och datakommunikationer 

Skanova och Kiruna kommun har tele- och dataledningar inom planområdet.  
 
Förändringar och konsekvenser  

Detaljplanen medför inga förändringar för ledningarna däremot kommer en gruvetablering 
troligen medföra förändringar. Verksamhetsutövaren ska stå för alla kostnader som uppstår 
vid eventuell flytt/förändring. Verksamhetsutövaren uppmanas också att ta kontakt med 
respektive leverantör för tele- och datakommunikationer i samband med projektering och 
byggande om anslutning blir aktuellt. 

7.5.3 Övrigt avfall  

Idag finns ingen organiserad avfallshantering inom planområdet. Tekniska verken AB 
ansvarar för avfallshantering i närområdet. 
 
Förändringar och konsekvenser  

I detaljplanen regleras inget särskilt område för avfallshantering. Detta kommer att tillskapas 
vid projektering av området. Utrymmen för avfall och framkomlighet för hämtningsfordon 
och personal ska utformas enligt regelverket som beskrivs i ”Handbok för avfallsutrymmen 
(2018)” framtagen av Avfall Sverige. En renhållningsavgift kommer att tas ut av Tekniska 
Verken i Kiruna AB för hämtning av avfall.  
 
Allt industriavfall från planområdet hämtas av kontrakterade entreprenörer godkända för att 
utföra avfallstransporter och förs till en mottagningsanläggning för vidare omhändertagande i 
form av återvinning, deponering, behandling eller destruktion. 
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7.5.4 Vatten och avlopp  

Planområdet är inte ansluten till dricksvatten eller avlopp och ligger utanför det kommunala 
verksamhetsområdet.  
 
Förändringar och konsekvenser  

Vatten- och avloppsfrågan kommer att hanteras inom planområdet och bekostas av 
verksamhetsutövaren. Vilken teknisk lösning som kommer att användas för avlopp är inte 
projekterad och regleras inte i detaljplanen. Rening av avloppsvatten bör placeras i lågpunkt 
för att kunna anslutas med självfallsledningar. För att klara skyddskraven för avlopp med hög 
(eller normal) skyddsnivå måste reningen (minireningsverk eller markbädd) ha mekanisk, 
biologisk och kemisk behandling.  
 
Som ett alternativ till internt minireningsverk utredes alternativet att ansluta 
spillvattenledning till det kommunala VA-systemet. Om det beslutas att dricksvatten kommer 
att uttas genom förläggandet av dricksvattenledningar som ansluter till det kommunala 
dricksvattennätet kan spillvattenledning samförläggas med denna ledning. 
 
För uttag av dricksvatten pågår utredningar gällande den mest optimala lösningen för 
planerad verksamhet. Försörjningen kan säkras genom ett eller flera alternativ i kombination. 
Huvudalternativet kommer vara bergborrad brunn, där vattenkvalitet och brunnens placering 
fortsatt utreds. I anslutning till brunnarna anläggs tryckstegringar med tryckklockor som 
distribuerar vattnet via ett ledningsnät till uttagspunkterna. Som ett alternativ till bergborrad 
brunn pågår utredning gällande att erhålla dricksvattenmatning från det kommunala 
dricksvattennätet. Närmaste anslutningspunkt för kommunalt dricksvatten är i sådana fall vid 
lokstallsområdet väster om Kiruna. 

7.5.5 Dagvatten 

Från tidigare gruvverksamhet har alla byggnader ovan jord har rivits och området har till stor 
del efterbehandlats efter att gruvan stängdes. Tidigare gråbergsupplag och sandmagasin med 
klarningsdamm finns kvar som nya formationer i landskapet och tydliga tecken på tidigare 
markanvändning. Idag finns inget dagvattensystem etablerat inom området och dagvatten 
infiltreras naturligt, med reservation för antropogen påverkan från tidigare gruvverksamhet. 
Dagvatten som infiltreras inom i planområdet följer det övriga vattensystemet som avrinner 
både mot Torneälven och Kalixälven. En del av planområdets sydligaste del avrinner naturligt 
via våtmarken Kiirunavuoma mot Rakkurijokisystemet, som rinner via sjöarna Mettä-
Rakkurijärvi, vidare mot Kalixälven. Norr om planområdet passerar bäcken Pahtajoki, som 
rinner under järnvägen och E10 norrut via en våtmark till Rautasälven, som i sin tur avrinner 
mot Torne älv. Sjön Luossajärvi tar idag emot vatten bland annat från Viscarias gamla 
industriområde, samt sand- och klarningsmagasinen. Den gamla Viscariagruvan och vatten 
från det befintliga norra gråbergsupplaget avleds idag under utsläppskanalen från 
Luossajärvi, järnvägen och under E10 norrut mot Tvillingtjärnarna, som i sin tur avrinner mot 
Pahtajoki.  
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Översiktskarta över vattenförekomster samt övrigt vatten i området kring planområdet.  

 
Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget medför inga större förändringar på dagvattnet inom planområdet, högre 
gråbergsupplag bedöms i sammanhanget endast bidra till en marginell ökning av dagvatten.  
 
Som underlag till ansökan om miljötillstånd har en vattenhanteringsplan 
(Vattenhanteringsplan Copperstone Viscaria AB, Geosyntec Consultants AB 2022-03-29) tagits 
fram. Planen redovisar en samlad beskrivning av den planerade verksamhetens 
vattenhantering. Redogörelsen innehåller de hydrologiska förhållandena och deras betydelse 
för verksamhetens översiktliga vattenhantering. Vidare beskrivs principiellt de tekniska 
utformningar som rör verksamhetens vattenhantering med avseende på kvalitet och 
kvantitet. Den framtida verksamheten vid Viscariagruvan kommer att medföra förändringar i 
hur vattnet avleds till dessa vattensystem, detta beskrivs i detalj i vattenhanteringsplanen. 
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 Hälsa och säkerhet 

Detaljplanen får inte leda till störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa 
(vilket definieras i 9 kap. 3 § MB). Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en menlig inverkan på hälsan. Även de 
störningar som i första hand påverkar välbefinnandet kan vara olägenheter för människors 
hälsa, till exempel buller. Bedömningen av om en störning inverkar menligt på hälsan beror 
på hur människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska omfattas av 
bestämmelsen krävs att den har en viss varaktighet, antingen genom att den pågår under en 
sammanhängande tid eller att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet. 
 
Den negativa påverkan som kan uppstå på grund av detaljplanen bedöms vara 
acceptabel utifrån ett allmänt och kommunalt samhällsbyggnadsperspektiv. 
Kommunen gör bedömningen att planens genomförande inte leder till sådan skada 
som beskrivs i 14 kap. PBL.  

7.6.1 Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan 
medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
för återuppta gruvverksamheten inom området vilket kan komma att innebära störningar för 
närområdet av exempelvis buller, alstring av (miljöfarligt) avfall, lukt och störande belysning 
från verksamheten men även i samband med transporter till och från området.  
 
Detaljplanen möjliggör för gruvverksamhet som därmed kräver tillstånd enligt 9 och 11 kap. 
MB. I samband med ansökan om tillstånd för gruvverksamhet har en MKB tagits fram, denna 
behandlar samtliga miljökonsekvenser gruvverksamheten kan komma att beröra och ett 
samordnat förfarande skulle därför kunna vara möjligt. Då nollalternativet för aktuell 
detaljplan är att utvecklingen skulle ske i enlighet med gällande detaljplan, om den nya inte 
skulle antas, har det bedömts att miljöbedömningarna för detaljplanen respektive åtgärderna 
inte kan samordnas (6 kap. 46 § MB). 
 
I detaljplan görs en prövning av markens lämplighet för aktuell markanvändning.  
Användningen ska vara lämplig med hänsyn till bland annat människors hälsa, 
säkerhet och risken för olyckor, översvämning med mera. Dubbelreglering, det vill 
säga sådant som styrs i annan lagstiftning, ska generellt undvikas att regleras i detaljplan. 
 
Förändringar och konsekvenser  

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättning för i gruvindustri. Alla gruvverksamheter ska 
därefter tillståndsprövas enligt 9 och 11 kap. MB. Vid en sådan prövning prövas den enskilda 
specifika verksamheten med dess risker och störningar till omgivningen. Planförslaget 
medför inga förändringar mot nu gällande detaljplan vad gäller miljöfarlig verksamhet. 
 
Inom ramen för miljötillståndsansökan har en miljöriskanalys tagits fram (Bilaga B18. 
Miljöriskanalys, Copperstone Viscariagruvan, Kiruna. AFRY 2022-03-25). Riskanalysen syftar 
till att sammanställa och utvärdera de risker verksamheten kan ge upphov till, ställa detta 
mot aktuella konsekvenser liksom ange relevanta skyddsåtgärder. Baserat på den 
genomförda riskvärderingen bedöms de största riskerna för den planerade 
gruvverksamheten vara: 
 

• Dammbrott. 
• Brand i elfordon. 
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• Brand/explosion i MEMU-truck. 
 
Utöver dessa finns även risker som är värderade att innebära måttliga och små konsekvenser. 
Givet att de åtgärder som föreslås i riskbedömningen införs och efterlevs bedöms 
uppförandet och driften av den planerade verksamheten medföra acceptabla miljörisker och 
personrisker för tredje person. För att minska risker för större olyckor finns skyddsåtgärder 
för att minska konsekvenserna av oönskade händelser. Exempel på skyddsåtgärder är rutiner 
för hantering, förvaring och användning av sprängämnen, tilltagen dimensionering av 
dammar, täckduk vid tankställen.  
 
Planförslaget innebär en marginell utökning av den yta som idag är planlagd för industri, den 
största förändringen är att ytterligare 35 meter (egenskapsområde i söder) respektive 10-35 
meter (egenskapsområde i norr) möjliggörs för gråbergsupplag vilket i sin tur skapar 
förutsättning för att kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.  
 
När gruva (miljöfarliga verksamheter) ska etableras inom området kommer de att genomgå 
en anmälnings‐ eller tillståndsprocess innan de kan starta sin verksamhet. I denna process 
säkerställs att erforderliga skyddsåtgärder finns på plats. Det bedöms därmed inte finnas 
behov av särskilda föreskrifter i detaljplanen kopplat till risker i verksamheter som prövas 
enligt miljöprövningsförordningen. 
 
Sevesoverksamheter 
Inom gruvverksamheten kommer större mängder farliga ämnen hanteras samtidigt varför 
verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå, som omfattar lagen 
(1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

7.6.2 Närhet till väg E10 

Vägens sidoområde behöver generellt utformas så att risken för svåra personskador vid 
avkörningsolyckor förebyggs. Säkerhetszonens bredd är beroende av bland annat högsta 
tillåten hastighet och trafikflöde. Det finns också andra skäl till att det behövs ett fritt 
utrymme längs vägar, bland annat för snöupplag och för att få plats med vägmärken och 
belysning. Därutöver måste Trafikverkets riktlinje om bebyggelsefritt avstånd från väg E10 
om 30 meter från vägområdet (körbana inklusive diken och slänter) tas i beaktande.  
 
Förändringar och konsekvenser  

Plangränsen ligger som närmst cirka 60 meter från E10:an. Det bebyggelsefria området kring 
E10:an bedöms således inte påverkas av planförslaget.   

7.6.3 Närhet till järnväg 

Ny bebyggelse bör generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från en järnväg (räknat 
från spårmitt på närmaste spår). Avstånd ger utrymme för bland annat räddningsinsatser och 
möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage 
och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Trafikverket anser att 
parkeringsplatser bör anläggas minst 15 meter från järnvägen medan körytan inom 
parkeringsområdet kan anläggas 10 meter från spårmitt. 
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Förändringar och konsekvenser  

Plangränsen i norr ligger som närmst cirka 32 meter från järnvägen. Planförslaget möjliggör 
för gruvindustri som endast kommer att medge tillfällig vistelse. Det bebyggelsefria området 
kring järnvägen bedöms således inte påverkas av planförslaget.   

7.6.4 Farligt gods 

Längst E10 och järnvägen transporteras farligt gods varpå det är viktig med ett 
skyddsavstånd från vägen. Det är viktigt att beakta transporter av farligt gods när bebyggelse 
planeras intill transportanläggningar för att minska riskerna. Genom lämplig lokalisering kan 
konsekvenser av olyckor undvikas eller begränsas. 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Västerbottens länsstyrelsen tagit fram regionala 
riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods (Riktlinjer för fysisk planering- 
Skyddsavstånd till transportleder för farlig gods i Norrbotten Västerbottens län, Länsstyrelsen 
Norrbotten och Västerbotten, november 2019). Enligt de riktlinjer som presenteras 
bör ett riskhanteringsavstånd från transportled för farligt gods på 150 meter 
tillämpas. Om detta inte är möjligt behövs en riskbedömning med syfte att avgöra 
behov av skyddsavstånd eller säkerhetshöjande åtgärder. Planeras bebyggelse inom den del 
av riskhanteringsavståndet som ligger bortom rekommenderade skyddsavstånd (om 
avstånden mellan transportleden för farligt gods och planerad bebyggelse är längre än 65 
meter till järnväg eller 90 meter till väg i ort med gruvdrift men kortare än 150 meter) 
betraktas risken normalt sett som tillfredsställande låg. Det kan dock råda särskilda 
omständigheter som kräver längre skyddsavstånd eller andra skadebegränsande 
åtgärder.  
 
Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget medför inga förändringar mot nu gällande detaljplan vad gäller 
säkerhetsavstånd till leder för farligt gods.   
 
Inom ramen för tillståndsansökan har en transportutredning tagits fram (Bilaga B13. 
Transporter, Copperstone Viscaria AB, Återstart av Viscariagruvan, AFRY 2022-03-28). För 
bedömning av hur stor andel av lastbilstransporterna på väg E10 (i höjd med infarten till 
området) som Viscarias gruvverksamhet står för fram till år 2030 har trafiken räknats upp 
med Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA1 (gällande från 2018-04-01) till prognos för 
år 2030. Viscaria ligger i Norrbottens län, vilket innebär en årlig trafikökning på 1,64 % för 
lastbilar. Den prognostiserade trafiken för Malmbanan är redan inkluderad i de angivna 
skyddsavstånden för järnvägssträckan.  
 

Väg  Antal fordon [ÅDT] Antalet lastbilar [ÅDT] Hastighet [km/h] 
E10 1760 353 90 

Trafikuppgifter, prognos år 2030 enligt trafikuppräkning EVA med kvoten 1,01 för lätt trafik och 
1,64 för tung trafik.  

Enligt beräkningar i transportutreningen kommer Viscaria gruvverksamhets andel av 
lastbilspassagerna på väg E10 till och från verksamheten utgöra 1 % av det totala antalet 
lastbilstransportrörelser vilket motsvaras av 5 tunga passager per dygn. Om det blir aktuellt 
med ReMining vid externt anrikningsverk innan tågtransporter är på plats, bedöms Viscarias 
andel av lastbilspassagerna på väg E10 utgöra 11 % av det totala antalet lastbilar, det 
motsvaras av 36 tunga passager per dygn.  
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Detaljplanen möjliggör för industri som enligt principen för riskhänsyn ligger inom zon B 
(mindre känslig verksamhet). På orter med gruvdrift kan det förekomma omfattande 
transporter av sprängämne från depåer till sprängplatser, vilket medför en större risk för 
olycka. Tabellen nedan gäller transportleder till gruvor där antalet tillkommande transporter 
av massexplosiva ämnen (TMÄ). Skyddsavståndet för zon B har inga värden i tabellen då den 
beräknade risknivån är så pass låg att risken kan tolereras. 
 

 
Tabellen visar skyddsavståndet från transportled med farligt gods i  orter med gruvdrift (Källa: 
Riktlinjer för fysisk planerin g - Skyddsavstånd till transportleder för farlig gods i  Norrbotten 
Västerbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten och Västerbotten, nove mber 2019).  

 
Tabellen visar skyddsavståndet från Malmbanan (Källa: Riktlinjer för fysisk planerin g - 
Skyddsavstånd till transportleder för farlig  gods i  Norrbotten Västerbottens län, Länsstyrelsen 
Norrbotten och Västerbotten, november 2019) . 

Planområdet ligger cirka 60 meter från väg E10 och cirka 32 meter från järnvägen. 
Riskhanteringsavståndet enligt tabellerna ovan kommer således att kunna säkerställas och 
några säkerhetshöjande åtgärder bedöms därför inte krävas i detaljplanen.  
 
När gruva (miljöfarliga verksamheter) ska etableras inom området kommer de att genomgå 
en anmälnings- eller tillståndsprocess innan de kan starta sin verksamhet. I denna process 
säkerställs att erforderliga skyddsåtgärder finns på plats. 
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7.6.5 Framkomlighet för utryckningsfordon 

Räddningstjänst finns i Kiruna centralort.  
 
Förändringar och konsekvenser  

En insatsplan ska tas fram tillsammans med räddningstjänsten. Denna plan kan utnyttjas i 
skarpt läge och innehåller information om anläggningen. Planen kan även vara ett 
utbildnings- och informationsunderlag. Insatsplanen ska uppdateras kontinuerligt. 

7.6.6 Buller  

Definitionen av buller är oönskat ljud, vilket är ett stort folkhälsoproblem. När vi människor 
utsätts för buller är det vanligt med känslan av obehag. Buller anses också orsaka bland annat 
trötthet, irritation, stressreaktioner, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. I Sverige 
används vanligtvis två störningsmått för buller, ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. 
Ekvivalent ljudnivå avser medelljudnivån under en given tidsperiod. För industribuller kan 
tidsperioden vara till exempel en hel dag, kväll eller natt. Den maximala ljudnivån är den 
högsta momentana ljudnivån, för industribuller till exempel den höga ljudnivån som uppstår 
vid krossning.  

7.6.6.1 Verksamhetsbuller  

Boverket har tagit fram allmänna råd och vägledning för omgivningsbuller utomhus 
från industriell och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (BFS 2020:8), exempelvis 
vid godshantering, fordonsrörelser med anknytning till verksamheter inom 
verksamhetsområden, hamnar och färjelägen. 
 
De allmänna råden och vägledningen utgår från lagstiftarens avsikt att möjliggöra en 
samordnad och enhetlig tillämpning av hälsoskyddsaspekterna gentemot omgivningsbuller i 
både planläggning enligt plan och bygglagen och tillsyn enligt MB. 
 
 

 Ekvivalent ljudnivå 
dagtid kl. 06‐18 

Ekvivalent ljudnivå 
kvällstid kl. 18‐22 

Ekvivalent ljudnivå 
nattetid kl. 22‐06 

Ljuddämpad sida och 
uteplats 

45 dBA 45 dBA 40 dBA 

Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet på ljuddämpad sida, uttryckt 
som frifältsvärde utomhus vid bostadsbyggnads fasad, och vid uteplats (Källa: Boverkets 
riktvärden för industribuller) . 

Utöver ovan angivet gäller att maximala ljudnivåer från industri eller annan 
verksamhet som överskrider riktvärdet 55 dBA vid bostadsfasad inte bör förekomma 
nattetid (kl. 22‐06) annat än vid enstaka tillfällen. 
 
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om industri‐ och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538, april 2015) med riktvärden för bedömning enligt 
hänsynsregler i MB. Vägledningen syftar till att vara ett stöd för tillsyns‐ och 
prövningsmyndigheter och stämmer i princip överens med Boverkets allmänna råd.  
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 Ekvivalent 
ljudnivå 
dagtid kl. 
06‐18 

Ekvivalent ljudnivå 
kvällstid kl. 18‐22 samt 

helgdag kl. 06‐18 

Ekvivalent 
ljudnivå 
nattetid 
kl. 22‐06 

Maximal 
ljudnivå 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor 
och vårdlokaler (utomhus vid 
fasad och vid uteplatser och 
andra ytor för utevistelse i 
bostadens närhet). 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 55 dBA 

Friluftsområde där 
naturupplevelsen är en 
viktig faktor och där en låg 
ljudnivå utgör en särskild 
kvalitet. 

40 dBA 35 dBA 35 dBA 50 dBA 

Riktvärden för ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde utomhus. (Källa: 
Naturvårdsverket) . 

När buller från industriell verksamhet karaktäriseras av ofta återkommande impulser 
eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i Naturvårdsverkets 
tabell sänkas med 5 dBA. 

7.6.6.2 Buller inomhus 

För buller inomhus i ärenden enligt plan‐ och bygglagen, gäller Boverkets byggregler 
(2011:6) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 
2014:13. 
 
Förändringar och konsekvenser  

Inom planområdet medges gruvverksamhet som leder till bullerstörningar, både i och från 
området, men även längs transportleder till och från området. Markanvändningen industri 
påverkas inte av bullerstörningar från väg E10 och järnvägen då verksamheten i sig är en 
bullrande verksamhet.  
 
Konsekvenser till följd av buller hanteras inom miljötillståndsprövningen och åtgärder 
regleras inom den processen. Buller ska utredas innan en gruvverksamhet etableras för att 
kunna bedöma påverkan på djur, natur och människa. 
 
Inom ramen för inlämnad miljötillståndsansökan har en bullerutredning tagits fram (Bilaga 
B12. Externt buller från ny gruva. Viscariagruvan, Kiruna. Tunemalm akustik 2022-02-21). I 
utredningen ses att det kumulativa bullret från Viscariagruvan och Kirunavaaragruvan ger 
ingen påtaglig effekt vid några bostäder i närområdet. Vid Friluftsfrämjandes stuga 
(beräkningspunkt 2 i utredningen) kan nivån öka med 2 dB vid extrema fall, men det bedöms 
som orimligt då vindarna inte kan blåsa i olika riktningar samtidigt. I verkligheten blir 
kumulativa effekten högst 1 dB och därmed knappt hörbar. 

7.6.7 Vibrationer, luftstötsvågor och stenkast 

Vid sprängning uppstår vågrörelser som ger vibrationer i marken. Vågrörelserna har en 
utbredning som påminner om de ytrörelser som uppstår när ett föremål kastas i vatten. 
Storleken på vibrationen beror främst på avståndet till sprängningen och energin från den 
samverkande laddningen. 
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I samband med sprängningsarbeten ska den Svenska Standarden SS 4604866:2011 tillämpas 
vid beräkning av riktvärden för tillåtna vibrationer.  
 
Riktvärden sätts så att skador inte skall uppstå på byggnader och standarden gäller alla slags 
sprängningsarbeten såsom bergtäkter, gruvor och anläggningsarbeten. Riktvärdena tar inte 
hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på den som vistas i byggnaderna, 
inte heller till de risker för skador eller driftstörningar som kan uppstå på vibrationskänsliga 
utrustningar som t.ex. transformatorstationer. 
 
Luftstötvågor från sprängningsarbeten är aktuellt för sprängningar ovan jord. Vid sprängning 
uppstår ett tryck i luften vars storleken beror på ett flertal parametrar t.ex. avstånd, topografi, 
samverkande laddningsmängd mm. Luftstötvågen kan påverka byggnader på relativt stora 
avstånd från sprängplatsen och eftersom tryckvågen i luft går långsammare än 
markvibrationen kan sprängningen uppfattas som om den förorsakat två skakningar i 
byggnader. I Svensk Standard SS 02 52 10 ”Vibration och stöt - Sprängningsinducerade 
luftstötvågor - Riktvärden för byggnader” anges 500 Pa som riktvärde för maximalt 
reflektionstryck för att undvika skador på byggnader.  
 
Vid produktionssprängning förekommer alltid stenkast vars problematik gäller endast 
verksamhet ovan jord vid sprängning i dagbrott. Stenkast från sprängningsarbeten kommer 
att förekomma så länge produktionssprängningar pågår, dock oftast i mindre omfattning och 
kastlängderna är inte speciellt långa. 
 
Förändringar och konsekvenser  

Inom planområdet medges gruvverksamhet som medför vibrationer, luftstötsvågor och 
stenkast, både i och från området. Markanvändningen industri påverkas i sig inte av 
eventuella störningar från omgivningen då verksamheten i sig medför vibrationer, 
luftstötsvågor och stenkast till följd av sprängning.  
 
Alla vibrationer, luftstötsvågor och stenkast hanteras inom miljötillståndsprövningen och 
åtgärder regleras inom den processen. Vibrationer, luftstötsvågor och stenkast ska utredas 
innan en gruvverksamhet etableras för att kunna bedöma påverkan på djur, natur och 
människa. 

7.6.8 Damning  

Den planerade verksamheten inom planområdet och dess närmaste omgivning kan ge 
upphov till dammspridning till följd av gruvbrytningen samt interna transporter, krossning, 
lastning och lossning av malm och gråberg. 
 
Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget medför inga förändringar mot nu gällande detaljplan vad gäller damning. För att 
begränsa den påverkan gruvverksamhet kan komma att ha på luftkvaliteten kan åtgärder 
behöva vidtas för att reducera emissionerna av luftföroreningar och minimera damning.  
Relevanta skyddsåtgärder kopplas till gruvans olika delverksamheter så som transporter, 
krossning, lastning och lossning. 

7.6.9 Alstrande volymer av avfall   

Vid gruvbrytning uppstår det en viss mängd utvinningsavfall, såsom gråberg och 
anrikningssand. Eventuellt gråberg som losshålls i samband med gruvbrytningen kan 
transporteras till närliggande upplag för gråberg i närheten av brytningsområdet för 
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deponering. Gråberg kan även användas för återfyllnad i utbrutna dagbrott. Anrikningssand 
som uppstår vid gruvverksamhet deponeras i sandmagasin.  
 
Beroende på gråbergets kvalitet kan det användas som konstruktionsmaterial för 
uppbyggnad av infrastruktur (vägar, vallar m.m.). I dagsläget finns ingen etablerad 
gruvindustri inom planområdet, det förekommer rester från tidigare gruvbrytning i form av 
gråbergsupplag i söder liksom ett gammalt sandmagasin. 
 
Vidare bidrar gruvverksamhet till uppkomst av gruvslam från sedimentationsbassänger samt 
industriavfall, så kallat ej branschspecifikt avfall (icke-farligt avfall och farligt avfall). 
Vid förberedande arbeten kommer avtäckningsmassor så som torv och morän att uppstå. 
Dessa kan med fördel förvaras i separata upplag inom planområdet för att kunna 
återanvändas som anläggningsmaterial och vid efterbehandling. 
 
Förändringar och konsekvenser 

Enligt nollalternativet i MKB kommer en gruvetablering ge upphov till avfall så som gråberg, 
anrikningssand, gruvslam och till viss del även avbaningsmassor om dessa inte kan 
återanvändas för efterbehandling. Avfallet hanteras inom planområdet och regleras i 
miljötillstånd för verksamheten.   
 
I MKB görs en sammantagen bedömning av riksintresse totalförsvar, klimatförändringar och 
avfall. Den sammantagna bedömningen är att planförslaget ger likvärdiga konsekvenser som 
nollalternativet; dvs. både nollalternativet och planförslaget bedöms ge, liten negativ 
konsekvens. 
 
För att minimera påverkan gällande alstrande volymer av avfall föreslås följande åtgärder: 

• Området i söder som planeras för gråbergsupplag säkerställs för en totalhöjd om +630 

m ö.h. 

• Området i norr som planeras för gråbergsupplag säkerställs för en totalhöjd om +605 

m ö.h. 

I detaljplanen säkerställs totalhöjderna för gråbergsupplägen i enlighet med MKB. För övriga 
delar av planområdet regleras en totalthöjd om +595 meter (RH 2000) i enlighet med 
gällande detaljplan. 
 
Övriga relevanta skyddsåtgärder utöver ovan föreslagna hanteras inom ramen för ansökan 
om miljötillstånd, exempelvis;   
 

• Masshanteringsplan 

• Avfallshanteringsplan 

• Efterbehandlingsplan 

7.6.10 Ljus från planområdet  

Idag är planområdet vid Viscaria inte påverkat av ljusföroreningar från gruvverksamhet. 
LKAB:s gruvverksamhet, väg E10 och Luossavara skidbacke bidrar till ljus i planområdets 
närhet. Bolaget innehar även tre bearbetningskoncessioner på planområdet och utför 
prospekteringsarbeten som medger ljus från ex. fordon. 
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Förändringar och konsekvenser 

Gällande detaljplaner möjliggör gruvverksamhet med tillhörande verksamheter som kan 
orsaka störningar genom ljus. Nedan redovisas exempel på ljusföroreningar som kan 
förväntas uppstå i samband med en gruvetablering; 
 

• Ljusspill – Ljus inom planområdet, vilket ökar belysningen av området och därmed 
dess synlighet på avstånd.  

• Bländande – Från olika typer av ljuskällor på området 
• Direkt ljus uppåt orsakad av exempelvis ljuskällor och fasadbelysning. 
• Rörligt och blinkande ljus – Från exempelvis maskiner och fordon på området, 

vilket ökar områdets synlighet på avstånd från människor och renar.  
• Utsläppsplymer – Plymer reflekterar artificiellt ljus och kan påverka syn på stads- 

och landskapsbilden. 
 
I MKB görs en sammantagen bedömning av ljus från planområdet och landskapsbild. 
Planförslaget bedöms ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet; dvs. både 
nollalternativet och planförslaget bedöms ge, stora negativa konsekvenser. 
 
För att minimera påverkan föreslås följande åtgärder: 

• Området i söder som planeras för gråbergsupplag säkerställs för en totalhöjd om +630 
m ö.h. 

• Området i norr som planeras för gråbergsupplag säkerställs för en totalhöjd om +605 
m ö.h. 

 
I detaljplanen säkerställs totalhöjderna för gråbergsupplägen i enlighet med MKB. För övriga 
delar av planområdet regleras en totalthöjd om +595 meter (RH 2000) i enlighet med 
gällande detaljplan. 
 
Övriga relevanta skyddsåtgärder utöver ovan föreslagna hanteras inom ramen för ansökan 
om miljötillstånd., exempelvis: 
 

• Strategisk placering och färgsättning av byggnader och installationer för att smälta in i 

omgivningen så långt det är möjligt och rimligt. 

• Beakta ljusföroreningar vid design av belysning. 

7.6.11 Föroreningar från planområdet 

Ändrade nederbördsförhållanden, yt- och grundvattennivåer ökar risken för erosion, ras och 
skred, vilket kan frigöra kemiska ämnen och smittämnen. Markföroreningar som idag ligger 
relativt orörliga i marken kan, som en följd av ras, skred och erosion, komma upp i markytan, 
där de kan utgöra ett hot mot människor och djur på plats eller längre ned i vattnets 
flödesriktning. Spridning av föroreningar riskerar påverka ekosystem, dricksvattenkvalitet, 
jordbruksmark, fiske m.m. Gruvor och gruvavfall innehåller stora mängder metaller som vid 
en spridning i miljön skulle ge stor påverkan på miljön och kunna förorena vattentäkter m.m. 
Generellt anses inte gruvor utgöra någon risk för förorening vid översvämningar. Den största 
risken vid äldre eller pågående gruvverksamhet uppstår vid dammbrott i sandmagasin eller 
andra olyckor som påverkar gruvavfall.  
 
En statusrapport har upprättats (Statusrapport Copperstone Viscaria, daterad 2022-03-25) 
inom ramen för ansökan om tillstånd enligt MB. Statusrapporten redovisar de föroreningar 
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som förekommer i mark och grundvatten inom det område där gruvverksamhet bedrivits 
eller kan komma att bedrivas (anläggningens område). Aktuella delområden som omfattas av 
gråbergsdeponier, sandmagasin, klarningsmagasin samt industriområde. 
 
Identifierade miljö- och hälsofarliga ämnen som kan komma att hanteras inom planområdet 
och som kan orsaka föroreningar i mark och grundvatten är främst drivmedel och oljor. 
Dessutom medför gruvverksamhet direkta och indirekta utsläpp av metaller. Inom 
planområdet där gruvverksamhet tidigare bedrivits förekommer vissa metaller som 
klassificeras som miljö- och hälsofarliga ämnen såsom koppar, nickel, kadmium, kobolt, 
arsenik, zink, krom, bly och uran. 
 
Av identifierade relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen metaller och petroleumämnen, är det 
endast metaller som har påvisats i betydande halter. Bedömning av status med avseende på 
förorenande ämnen är att det främst är det f.d. industriområdet som är tydligt påverkat av 
metaller från den tidigare gruvverksamhet. Höga halter av framför allt koppar förekommer 
och överstiger i detta område riktvärdet för farligt avfall i flertalet provpunkter. Även zink 
förekommer i halter överstigande riktvärdet för farligt avfall. I övriga områden visar utförd 
provtagning jämförelsevis låga halter av metaller.   
 
Provtagning av grundvatten har visat att det förekommer förhöjda halter av metaller i 
grundvatten, särskilt vid diket nedströms den f.d. industriplanen där särskilt höga 
metallhalter detekterats. Förhöjda halter av uran har påvisats i grundvattenprov i 
sandmagasinet. 
 
Höga halter av uran och zink förekommer i främst vattnet från tidigare gruvan medan lägre 
halter uppmäts i utgående vatten från sandmagasinet. Även i Leväjoki är uranhalten hög. 
Kopparhalterna är som högst i lakvattnet från gråbergsupplaget och sandmagasinet. De 
högsta halterna av arsenik uppmäts i gruvvattnet och sandmagasinet, medan de är låga i 
Leväjokis och gråbergsupplagets vatten. Kromhalterna är generellt låga i utsläppspunkterna. 
 
Förändringar och konsekvenser  

Enligt MKB bedöms värdet för markmiljö som små, då föroreningar från tidigare 
gruvverksamhet konstaterats inom delar av planområdet. Markmiljö inom planområdet 
bedöms vara av lokalt värde.  
 
En etablering av gruvverksamhet kommer innebära positiva effekter gällande markmiljö, då 
föroreningar som idag finns inom delar av planområdet kommer hanteras och vid behov 
saneras. Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra positiva konsekvenser 
i förhållande till nuläget. 
 
Enligt MKB bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet; dvs. både 
nollalternativet och planförslaget bedöms ge, försumbara konsekvenser. 
 
Relevanta skyddsåtgärder avseende markmiljö och föroreningar från planområdet hanteras 
inom ramen för ansökan om miljötillstånd, exempelvis: 
  

• Eventuella föroreningar som uppkommer inom planområdet till följd av 
gruvetablering måste undersökas och eventuellt saneras och omhändertas. 
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7.6.12 Elektromagnetiska fält 

Elektriska och magnetiska fält förekommer alltid intill elektriska utrustningar så som 
transformatorstationer, elledningar och kontaktledningar. Kring kraftledningar uppstår både 
elektriska fält och magnetiska fält. Det magnetiska fältet alstras av strömmen i kraftledningen. 
Fältets styrka beror bland annat på avståndet till ledningen, faslinornas höjd och inbördes 
placering samt hur mycket ström (effekt) som transporteras i ledningen.  
 
Magnetfälten är starkast närmast källan och avtar sedan snabbt med avståndet, särskilt 
bakom väggar, plank och vegetation. Magnetfält kan också minskas med olika tekniska 
lösningar, dock ofta väldigt dyra. 
 
Mitt under en 400 kV kraftledning i vanliga portalstolpar och med 500 ampere strömlast är 
magnetfältsnivån ungefär 12 μT (mikrotesla). På 20 meters avstånd från kraftledningens mitt 
är det magnetiska fältet cirka 4 μT och på 50 meters avstånd cirka 0,7 μT. På 100 meters 
avstånd har det minskat till mellan 0,1 och 0,2 μT. Dessa siffror kan jämföras med strålning av 
några vanliga hushållsmaskiner. En TV avger 0,1–0,2 μT på en meters avstånd och en 
dammsugare avger 0,1–0,5 μT på samma avstånd. 
 
Hälsoeffekter från elektriska och magnetiska fält kan på lång sikt inte uteslutas. Ansvariga 
myndigheter (Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut) 
konstaterar dock att det saknas ett tillräckligt gediget beslutsunderlag för att man ska kunna 
sätta ett gränsvärde för exponeringen för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, och 
rekommenderar därför en försiktighetsprincip. Kortfattat innebär den att åtgärder som 
reducerar strålningen bör vidtas om det är möjligt och om det kan ske inom rimliga 
kostnader. Det ska dock alltid eftersträvas att reducera fält som avviker starkt från vad som 
kan anses ”normalt” i den aktuella miljön. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att magnetfält 
upp till 0,2 μT i årsmedelvärde är att betrakta som normala för boendemiljö. Vid etablering av 
nya kraftledningar tillämpas dock ofta 0,4 μT som högsta magnetfältsnivå invid områden där 
människor bor eller vistas varaktigt. 
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Illustration –  avstånd och uppkomst av magnetfält (utklipp från informa tionsbroschyr 
”Magnetfält och hälsorisker”, Strålskyddsmyndigheten, 2009) .  

Elanläggningar inom planområdet omges av elektriska och magnetiska fält. 
 

Förändringar och konsekvenser  

Den större kraftledningsgatan (innehållande två 150 kV luftledningar) som idag löper genom 
planområdet i nordväst- sydostlig riktning kommer delvis att behöva flyttas. För dessa 
åtgärder har samråd genomförts enligt 6 kap. MB då Vattenfall Eldistribution AB avser ansöka 
om nätkoncession för omdragning av ledningarna. För att hitta den mest lämpliga 
sträckningen utreds tre olika stråkalternativ belägna inom ett större utredningsområde. 
Ytterligare transformator-/fördelningsstationer kan därutöver komma att krävas inom 
planområdet. På grund av osäkerheten var elanläggningarna kan behöva uppföras/placeras 
har detta inte reglerats särskilt på plankartan.  
 
I reglerade användningar (se rubrik 7.1.1) ingår även de komplement som behövs för 
användningens funktion utan att det särskilt behöver anges i planen. Komplement 
kan utgöras av exempelvis transformator- och fördelningsstationer. Eftersom kraven 
på anläggningarna kan vara olika beroende av ändamål har inte heller denna typ av 
anläggning reglerats på annat sätt i detaljplanen. 

7.6.13 Klimatförändringar  

I Norrbotten förväntas bl.a. ökade temperaturer med kortare vintrar och längre somrar, fler 
värmeböljor, ökad nederbörd, ökade flöden samt minskat snötäcke. Dessa förändringar 
påverkar många delar av samhället och är en viktig faktor att väga in vid planering av en ny 
verksamhet.  
 
Ändrade nederbördsförhållanden, yt- och grundvattennivåer ökar risken för erosion, ras och 
skred, vilket kan frigöra kemiska ämnen och smittämnen. Markföroreningar som idag ligger 
relativt orörliga i marken kan, som en följd av ras, skred och erosion, komma upp i markytan, 
där de kan utgöra ett hot mot människor och djur på plats eller längre ned i vattnets 
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flödesriktning. Spridning av föroreningar riskerar påverka ekosystem, dricksvattenkvalitet, 
jordbruksmark, fiske m.m. (Länsstyrelsen Norrbottens län, 2016). Gruvor och gruvavfall 
innehåller stora mängder metaller som vid en spridning i miljön skulle ge stor påverkan på 
miljön och kunna förorena vattentäkter m.m. Generellt anses inte gruvor utgöra någon risk 
för förorening vid översvämningar. Den största risken vid äldre eller pågående 
gruvverksamhet uppstår vid dammbrott i sandmagasin eller andra olyckor som påverkar 
gruvavfall.   
 
Förändringar och konsekvenser  

Enligt framtagen MKB kommer en gruvetablering att ge upphov till klimatpåverkan från de 
olika aktiviteter som sker inom ett gruvområde. Den totala klimatpåverkan kan dock påverkas 
och minskas, dels genom att använda mindre naturresurser (effektiviseringar), dels genom att 
använda resurser som härrör från förnybara naturresurser. 
 
De klimatförändringar som kan komma att påverka gruvverksamhet kopplas främst till 
förändringar i nederbördsförhållanden samt yt- och grundvattennivåer, vilket ökar risken för 
erosion, ras och skred. Till följd av erosion, ras och skred kan även markföroreningar som 
idag ligger relativt orörliga i marken kan komma upp i markytan, där de kan utgöra ett hot 
mot människor och djur i närområdet eller längre ned i vattnets flödesriktning. 
 
Värden kopplat till risk för hälsa och säkerhet bedöms vara lågt och vara av regional karaktär. 
Effekter av en etablering av gruvverksamhet avseende klimat kommer innebära små effekter. 
Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra små negativa konsekvenser i 
förhållande till nuläget.  
 
I MKB görs en sammantagen bedömning av riksintresse totalförsvar, klimatförändringar och 
avfall. Den sammantagna bedömningen är att planförslaget ger likvärdiga konsekvenser som 
nollalternativet; dvs. både nollalternativet och planförslaget bedöms ge, liten negativ 
konsekvens. 
 
Övriga relevanta skyddsåtgärder hanteras inom ramen för ansökan om miljötillstånd, 
exempelvis: 
 

• Kontinuerlig och systematisk uppföljning av verksamhetens energianvändning.  
• Design och dimensionering av dammar och vattenhantering med framtidens 

klimatförändringar i beaktning.  
• Sättningsuppföljning vid behov vid känsliga anläggningar.    

  

7.6.14 Kumulativa effekter  

Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan handla 
om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika verksamheter. 
Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av påverkan, i vissa fall även en 
motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det bildas en synergieffekt där kombinationen 
av effekterna blir större än summan av de enskilda aktiviteterna.  
 
Ett exempel på en kumulativ effekt är att både buller och luftföroreningar påverkar hälsan. Ett 
annat exempel kan vara att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av utsläpp till vatten och 
av att markyta tas i anspråk, eller att ett vattendrag påverkas av utsläpp från två industrier 
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som tillsammans ger en större påverkan. Miljöeffekter vars konsekvenser som i dagsläget 
bedöms som små kan i kombination med andra miljöeffekter ge en mer betydande 
miljöpåverkan.  
 
Förändringar och konsekvenser  

I framtagen MKB har de kumulativa effekterna som kan komma att uppstå vid en 
gruvetablering analyserats. Nedan upptagna delar gäller för både nollalternativet samt för 
planförslaget.  
 
Påverkan på naturmiljö och artskydd - Klimatförändringar i kombination med en 
gruvetablerings störningar på naturmiljön kan ge ökad negativ påverkan på naturmiljön. 
Vilket kan medföra undanträngningseffekter och potentiellt öka konkurrensen samt tryck på 
kringliggande naturområden då arter som tidigare haft sin hemvist i planområdet söker sig 
till andra områden. Detta kan i sin tur medföra negativa kumulativa effekter och 
konsekvenser för de arter som lever där.  
 
Påverkan på vattenmiljö - Ökad tillförsel av näringsämnen och föroreningar från en ny 
gruvindustri inom planområdet kan ihop med andra intilliggande verksamheters utsläpp 
bidra till en negativ kumulativ effekt för recipienter nedströms.  
 
Påverkan på naturresurser - Risk finns för negativa kumulativa effekter för rennäringen då 
etablering av en gruvindustri inom planområdet kan bidra till att en redan trång passage blir 
mer svårtillgänglig liksom att barriäreffekten förstärks. 
 
Påverkan på hälsa - Etablering av en gruvverksamhet kommer potentiellt medföra ökat antal 
transporter med ökade utsläpp av avgaser, partiklar och buller som följd. Detta leder till 
negativa konsekvenser i planområdet med omnejd. Samtidigt bedöms etableringen av samma 
anledning bidra med positiva effekter för den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle 
och ge positiva effekter nationellt.  
 
Enligt MKB antas den sammanlagda påverkan av alla kumulativa effekter antas bli liten till 
måttligt negativ under förutsättning att erforderliga skyddsåtgärder vidtas för respektive 
miljökonsekvens och innebär därmed måttlig till stor negativ konsekvens. De sammantagna 
konsekvenserna för planförslaget bedöms bli försumbara i förhållande till nollalternativet. 
 
Kumulativa effekter är svåra att förutspå i detalj och åtgärder för att motverka kumulativa 
effekter måste åtgärder vidtas inom respektive miljöaspektområde. Dock är det viktigt att 
framhärda att samordning och samverkan med intilliggande verksamheter för att minimera 
den kumulativa effekten. 
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8 Genomförandefrågor 

8.1 Organisatoriska frågor 

8.1.1 Tidplan 

Detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft under vintern/hösten 2023. Tidplanen är 
preliminär och kan komma att revideras under planprocessen. 

8.1.2 Exploateringsavtal 

Då det inte finns någon allmän plats som berörs av planförslaget är exploateringsavtal inte 
aktuellt.  

8.1.3 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden 
har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Kommunen kan efter 
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen, utan att fastighetsägare får 
någon ersättning för eventuell byggrätt som då inte kan utnyttjas. Efter genomförandetidens 
slut har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den 
ursprungliga planen. 
 
En detaljplan får enligt 4 kap. 39 § PBL inte ändras eller upphävas före genomförandetidens 
utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Undantag kan göras om det 
behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen eller införande av bestämmelser om fastighetsindelning eller vissa rättigheter 
(exempelvis servitut). 
 
För området gäller två detaljplaner varav detaljplan för del av Viscariagruvan Kiruna 1:1, 
Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1, antagen 2013-11-21 har genomförandetid till och med 
2023-11-21. Detaljplanen behöver ersättas med ny detaljplan eftersom det behövs för att 
möjliggöra högre gråbergsupplag och utveckling av gruvindustrin.  

8.1.4 Huvudmannaskap för allmän plats/vatten, avlopp och dagvatten 

Planen omfattar endast kvartersmark, inom vilken fastighetsägaren svarar för alla åtgärder.  
 
Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten 
varför verksamhetsutövaren/aktuell verksamhet kommer att ansvara för detta.  

8.2 Fastighetsrättsliga frågor 

8.2.1 Markanvisning 

Copperstone är innehavare av bearbetningskoncessionerna Viscaria K nr 3, 4 och 7. 
Koncessionerna har vunnit laga kraft och det är därmed rättskraftigt avgjort att 
markanvändningen i Viscariaområdet ska vara gruvverksamhet. Att koncessionerna har 
vunnit laga kraft innebär också att bolaget har rätt att få den mark anvisad enligt 
minerallagen (1991:45) som behövs för gruvverksamheten.  
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Översiktskarta koncessionsområden (Källa: Kompletterande samråd) . 

Vid markanvisningsförrättningen enligt minerallagen bestäms vilken mark som 
koncessionshavaren får ta i anspråk för gruvändamål. Att markanvisning sker är därmed en 
förutsättning för att gruvbolaget ska få tillträde till gruvans verksamhetsområde. Enligt 9 kap. 
2 § minerallagen ska i första hand markanvisning ske i enlighet med de överenskommelser 
som gruvbolaget har träffat med de fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som 
berörs. I annat fall ska den mark anvisas som behövs för verksamheten.   
 
Copperstone har den 30 juni 2021 ansökt hos Bergsstaten om att de område som behövs för 
upptagandet av gruvdriften ska markanvisas enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen. 
Bolaget har sedan ansökt och erhållit en arrendeupplåtelse för den statliga marken inom det 
ansökta markanvisningsområdet. Beslutet har inte ännu vunnit laga kraft. 
 
Överenskommelser kan läggas till grund för markanvisning utan att en behovsprövning enligt 
ovan sker. Samtal pågår med de övriga fastighetsägare och rättighetshavare som berörs av 
ansökan. Dessa är LKAB som är ägare av fastigheten Ön 1:1, delägarna av fastigheten 
Kurravaara 4:3, Trafikverket som innehavare av servitut för vägar, dike, SIR-mast och 
markledning, ägarna av vindkraftverken samt de berörda samebyarna Laevas och Gabna.  
Förhandlingarna med de ovan angivna sakägarna fortsätter. I de fall överenskommelser inte 
kan träffas kommer det att ske en prövning hos Bergsstaten om behovet av att markanvisning 
sker. Om mark och rättigheter behöver anvisas mot fastighetsägarens/rättighetshavarens 
vilja, har bergmästaren också rätt att pröva vilken ersättning som ska utgå till 
fastighetsägaren/rättighetshavaren på grund av dennes mark eller rättighet tas i anspråk för 
gruvändamål. 

8.2.2 Gemensamhetsanläggning 

Inom planområdet finns inga gemensamhetsanläggningar och några nya är inte heller 
aktuellt.  
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8.2.3 Rättigheter  

I samband med en etablering inom planområdet behöver en anslutningsväg säkras då tidigare 
anslutning togs bort i samband med framdragningen av den nya järnvägssträckningen mellan 
Peuravaara och Kiirunavaaragruvans industriområde år 2012. Copperstone skickade 2022-
05-03 in en ansökan till statens fastighetsverk om servitut avseende väg inom fastigheten 
Kiruna 1:1. I övrigt kommer inga nya rättighetsområden att krävas i samband med ett 
genomförande av detaljplanen.  
 
Inom planområdet finns rättigheter enligt tabell nedan.   
 

Rättighet Konsekvenser och åtgärder 

Ledningsrätt 2584-07/10.1  
 
 
 
 
 
Byggnad på ofri grund, 
Vindkraftverk nr 1 & 2  
 
 
 

Byggnad på ofri grund, 
Vindkraftverk nr 3  
 
 
 
Byggnad på ofri grund, 
Vindkraftverk nr 3  
 

 

Starkströmsledning inom planområdet behöver dras om. 
För dessa åtgärder har samråd genomförts enligt 6 kap. MB 
då Vattenfall Eldistribution AB avser ansöka om 
nätkoncession för omdragning av ledningarna 
 
Vindkraftverken är belägna inom fastigheten Jukkasjärvi 
Kronoöverloppsmark 1:1. Vindkraftverken inom 
planområdet är idag planstridiga och aktuell planläggning 
medför ingen skillnad.   
 
Vindkraftverket är beläget inom Jukkasjärvi 
Kronoöverloppsmark 1:1. Vindkraftverken inom 
planområdet är idag planstridiga och aktuell planläggning 
medför ingen skillnad.   
 
Vinkraftverk 4 är beläget inom Jukkasjärvi 
Kronoöverloppsmark 1:1. Vindkraftverk 5 och 6 inom 
Kiruna 1:1. Vindkraftverken inom planområdet är idag 
planstridiga och aktuell planläggning medför ingen skillnad.   
 
 

8.3 Tekniska frågor 

För detaljplanen krävs inga ytterligare utredningar eller tillstånd. En förutsättning för ett 
genomförande av detaljplanen är däremot ett tillstånd enligt MB. Vid sidan om tillståndet 
kommer dispens från artskyddsförordningen och Natura 2000 tillstånd att krävas.  Inför 
exploatering kommer särskilda utredningar krävas, till exempel detaljerade projekteringar av 
anläggningar, byggnader och ledningsnät.  

8.4 Ekonomiska frågor 

8.4.1 Planekonomisk bedömning 

Alla kostnader för planens framtagande och genomförande bekostas av 
verksamhetsutövaren/aktuell verksamhet som även står för kommande 
projekteringskostnader, byggnationer och anläggningsarbeten. Detta inkluderar kostnader 
för eventuella flyttningar av markledningar och ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor, 
vilka härrör från exploateringen samt kostnader för fastighetsbildningsåtgärder. 
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8.4.2 Planavgift 

Planavgift kommer inte att tas ut vid bygglov. 

8.4.3 Drift och kostnader vatten, avlopp samt gata  

Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde varför exploatören/aktuell 
verksamhet kommer att stå för driften samt kostanden för anläggandet av vatten- och avlopp. 
 
Exploatören/aktuell verksamhet kommer att stå för alla kostnader som uppkommer i 
samband med projektering, anläggning och drift av vägar inom området.  

8.5 Upplysningar 

Plankartan och dess bestämmelser är juridiskt bindande enligt PBL. Detaljplanen tas fram i 
enlighet med Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) och allmänna råd (BFS 
2020:6). Plankartan har ritats i AutoCAD med Focus detaljplan 2021 (programversion 22.3) 
och ”BFS_2021_10_14_.xml”.  
 
Planbeskrivning är ett vägledande och förtydligande dokument till hur detaljplanen ska 
förstås och genomföras. Grundkartan är ett underlag för detaljplanearbetet som redovisar 
topografi och fastighetsförhållanden inom planområdet och dess närmaste omgivning.  

8.6 Ändrad lovplikt 

Verksamheten med brytning, interna transporter och anrikning utvecklas och förändras 
ständigt. Det medför behov av om- och tillbyggnader av byggnader och även nya byggnader. 
För att underlätta verksamheten har bestämmelser om minskad bygglovsplikt reglerats i 
detaljplanen. Minskad bygglovsplikt innebär endast att bygglov inte behöver sökas, andra 
tillstånd som krävs för respektive projekt måste fortfarande sökas. Bygganmälan till 
kommunen måste alltid göras. De allmänna bestämmelserna i 3 kap. PBL gäller även om 
bygglov inte krävs. Det innebär att byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärden. Byggnaderna skall ha 
en yttre färg och form som är lämplig och ger en god helhetsverkan. 
 
I detaljplanen regleras minskad lovplikt för följande åtgärder: 
 

• Nybyggnader som understiger en nockhöjd om 7 meter samt har en byggnadsarea 
under 200 kvm.  

• Tillbyggnader och komplementbyggnader. 
• Annan ändring än tillbyggnad.   
• Anordna upplag eller materialgårdar.  
• Uppföra murar, plank eller stängsel. 
• Anordna parkeringsplatser. 
• Sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar. 

  
 
Marklov krävs inte inom detaljplanens bestämmelser. 

 
Den minskade lovplikten gäller under den tid till dess planen upphävs eller ändras 
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9 Medverkande tjänstemän  

Detaljplanen har upprättats av Pethra Fredriksson, planarkitekt på AFRY i samråd med 
kommunledningsförvaltningens planhanläggare Mona Mattsson Kauppi och Samuel Falk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pethra Fredriksson     Nina Eliasson  
Planarkitekt, AFRY      Planchef, Kiruna kommun 
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Bilaga 1.  

 
 

Planbestämmelse Motivering Lagstöd 

Kvartersmark  

Industri [J] Möjliggöra för gruvindustri inom området som sedan tidigare till största 
del är planlagt för ändamålet, markanvändningen är också i linje med 
kommunens översiktsplan.  

5 kap 9 § PBL 

Utformningsbestämmelser kvartersmark 

h1 Högsta totalhöjd/marknivå om 595 meter över nollplanet (RH 2000) 
regleras inom större delen av planområdet, denna höjd är densamma som 
i detaljplanen från 1981.  

7 kap 4 § PBL 

h2 Högsta totalhöjd/marknivå om 605 meter över nollplanet (RH 2000) 
regleras för det södra gråbergsupplaget för att möjliggöra uttag av hela 
materialfyndighet.  

7 kap 4 § PBL 

h3 Högsta totalhöjd/marknivå om 630 meter över nollplanet (RH 2000) 
regleras för det norra gråbergsupplaget för att möjliggöra uttag av hela 
materialfyndighet. 

7 kap 4 § PBL 

h4 Högsta nockhöjd om 5 meter regleras inom områdena som avses för 
gråbergsupplag.  

7 kap 4 § PBL 

h5 Högsta nockhöjd om 15 meter regleras inom större delen av området för 
att inrymma exempelvis ventilationshuvar.   

7 kap 4 § PBL 

h6 Högsta nockhöjd om 42 meter regleras för området i öster (mot centrala 
Kiruna).  

7 kap 4 § PBL 

Generell 
bestämmelse 

Fasader ska färgsättas i dämpande kulörer (exempelvis naturtoner i rött, 
brunt, svart, grönt, grått och koppar). Färgsättningen regleras för att 
säkerställa att ny byggnader anpassas till omgivande landskap.  

4 kap 16 § PBL 

a1 Strandskyddet upphävs för Pahtajoki. Föreslagen markanvändning 
bedöms vara lämpliga med hänsyn till nu gällande detaljplan och berörda 
intressen. Området är utpekat i kommunens översiktsplan för 
gruvindustri och är därutöver till stor del redan påverkat av tidigare 
gruvbrytning. Skäl 5 åberopas. 

7 kap 25 § PBL 

Ändrad lovplikt 
[a2 och a3] 

Verksamheten med brytning, interna transporter och anrikning utvecklas 
och förändras ständigt. Det medför behov av om- och tillbyggnader av 
byggnader och även nya byggnader. För att underlätta verksamheten har 
bestämmelser om minskad bygglovsplikt reglerats i detaljplanen, bygglov 
och marklov krävs inte för: 
 

• Nybyggnader som understiger en nockhöjd om 7 meter samt har 
en byggnadsarea under 200 kvm.  

• Tillbyggnader och komplementbyggnader. 
• Annan ändring än tillbyggnad.   
• Anordna upplag eller materialgårdar.  
• Uppföra murar, plank eller stängsel. 
• Anordna parkeringsplatser. 
• Sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar. 

 
Marklov krävs inte inom detaljplanens bestämmelser. 
 

4 kap 15 § PBL 

Vattenområden  

Öppet vatten [W] Befintlig tjärn i nordväst säkerställs då karaktären av öppet vatten avses 
bibehållas.  

4 kap 5 § PBL 

Genomförandetiden är 10 år från laga kraft  4 kap 21 § PBL 

 


