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Förord 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör förslaget till detaljplan för 

Viscariagruvan, Kiruna kommun. MKB:n är en del i miljöbedömningen som syftar till 

att lyfta fram väsentliga miljöaspekter i planarbetet så att en hållbar utveckling 

främjas.  

MKB:n har utarbetats av AFRY (tidigare ÅF-Infrastructure AB) i dialog med beställaren 

Copperstone Viscaria AB och Kiruna kommun. 

Under perioden för upprättande av MKB befinner sig planprocessen för denna 

detaljplan under planförslag, skedet inför samråd. Planen planeras att skickas ut på 

samråd under hösten 2022. 
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Sammanfattning 

Planområdet 

Planområdet är beläget ca 3–4 km väster om centrala Kiruna som ligger i Kiruna 

kommun, Norrbottens län. Malmbanan passerar direkt öster och norr om planområdet 

och väg E10 passerar förbi planområdet i norr. I direkt anslutning till planområdet i 

söder ligger LKAB:s gruvverksamhet. Planområdet präglas av den tidigare 

gruvverksamhet som bedrivits inom området vid Viscariagruvan, som var i drift under 

åren 1982–1997. 

Föreslaget planområde ligger inom redan planlagda områden, där en byggnadsplan 

från år 1981 medger gruvindustri med en byggnadshöjd om +595 m, samt en 

detaljplan för del av Viscariagruvan Kiruna 1:1, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 

(lagakraftvunnen 2013-11-21) medger till återupptagning av gruvbrytning inom den 

tidigare Viscariagruvan. 

Planområdet ligger inom riksintressen för värdefulla ämnen och material, riksintresse 

för kulturmiljö (Kiruna-Kiirunavaara) samt riksintresse för Försvarsmakten. Direkt 

öster och norr om planområdet är järnvägen (Malmbanan) och väg E10 utpekat 

riksintresse för kommunikationer. Planområdet gränsar även till område av 

riksintresse för rennäringen i söder. Direkt väster om planområdet som delvis går in i 

planområdet finns även Natura 2000-områden som är Rautas och Torne- och 

Kalixälvsystem samt naturreservatet Rautas fjällurskog med samma utbredning som 

Natura 2000 Rautas. 

Nuläge 

Aktuellt planområdet omfattas av hela Viscariaområdet där en återöppning av 

Viscariagruvan planeras. I nuläget finns två gällande detaljplaner för området, vilka 

föreslås ersättas med en enda. Det huvudsakliga syftet med nu aktuell detaljplan är 

att skapa förutsättningar för en utvecklad och flexibel gruvverksamhet. 

Planområdet präglas av den tidigare gruvverksamhet som bedrivits inom området vid 

Viscariagruvan, som var i drift under åren 1982–1997. Efter att gruvan stängdes 1997 

har alla byggnader ovan jord rivits och området har till stor del efterbehandlats.  

Landskapskaraktären där Viscariagruvan tidigare låg präglas dels av naturmark där 

vegetationen har börjat återetablerats, dels av tidigare gruvdrift så som dagbrott, 

gråbergsupplag och sandmagasin såväl som stadsutveckling. Området kring 

planområdet karaktäriseras topografiskt av de fjällbjörksklädda höjderna Peuravaara 

med sex kompensationverk och Nihkagobba samt de sydöstra delarna av höjden 

Soahkevarri och lågfjället Eatnamvarri. Små partier av lågfjället Eatnamvarri utgörs av 

berg medan merparten av ytan utgörs av rished, myrmark och fjällbjörkskog. 

Högplatån norr om Eatnamvarri sluttar svagt i östlig riktning ned mot väg E10 och 

omfattar ett mosaikartat område av fjällbjörkskog, våtmarker och sjöar. I låglandet 

mellan dessa höjder förekommer myrmarker, till stor del de nordliga utlöparna till 

myrkomplexet Kirunavuoma. I våtmarken finns några mindre sjöar och kärr som delvis 

sammanbinds med bäckar. Bäckarna utgör källflöden till Pahtajoki som avrinner mot 

norr. 

Viscariaområdet fungerar som en utgångspunkt till naturen för Kirunabor och turister 

eftersom flera rekreativa värden utgår från områdets norra gräns. Den vidsträckta 

utsikten från Kirunas tätort gör att området blir en visuell korridor till vildmarken.  
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Planområdet saknar idag en naturlig väganslutning 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. 

Nollalternativ 

I nollalternativet ersätts inte de befintliga detaljplanerna, utan de fortsätter gälla 

eftersom de inte är tidsbegränsade. Befintliga detaljplaner medger idag gruvindustri 

och kraftledning/luftledning. I ett nollalternativ fortsätter befintliga totalhöjder om 

+595 m i söder respektive +570 m i norr att gälla. 

Planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att 

återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela fyndigheten. 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. 

Planförslaget innebär ingen ändring av gällande detaljplaners utpekade 

markanvändning som idag medger gruvindustri, utan 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 m, istället möjliggörs för en totalhöjd om +630 m. 

För området i norr, där gällande detaljplan medger en byggnadshöjd om +570 m, 

möjliggörs istället för en totalhöjd om +605 m. 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. 

Samlad bedömning 

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. Bedömningen är gjord enligt avsnitt 2 nedan, där metodik och 

bedömningskriterier redogörs för. Skyddsåtgärder är inräknade i bedömningarna. 

Sammantaget så bedöms skillnaden mellan planförslaget och nollalternativet för 

samtliga miljöbedömningar av de olika miljöaspekterna bli försumbar. 

Tabell för samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot nuläget och där 
planförslaget jämförs mot nollalternativet med stöd av bedömningsgrunderna.    =stor negativ 
konsekvens     =måttlig negativ konsekvens     =liten negativ konsekvens     =ingen eller positiv 
konsekvens    =har ej bedömts. 
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Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag Kommentar 

Naturmiljö och 
artskydd 

  Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

måttlig negativ konsekvens.  

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

naturmiljö och artskydd bli försumbar. 

Vattenmiljö     Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

måttlig till liten negativ konsekvens.  

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

vattenmiljö bli försumbar. 

Landskap   Nollalternativet liksom planförslaget bedöms 

ge stor negativ konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

landskap bli försumbar. 

Kulturmiljö   Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

ingen eller försumbar konsekvens.  

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

kulturmiljö bli försumbar. 

Hushållning med 
naturresurser 

  Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

liten negativ konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

hushållning med naturresurser bli försumbar. 

Markmiljö   Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

positiv konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

markmiljö bli försumbar. 

Risk för hälsa och 
säkerhet 

    Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

liten negativ konsekvens. Dock har 

konsekvenserna för riksintresset totalförsvar ej 

kunnat bedömas. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende risk 

för hälsa och säkerhet bli försumbar. 
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Påverkan under 
byggtiden 

  Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

måttlig negativ konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

påverkan under byggtiden bli försumbar. 

Kumulativa 
effekter 

    Kumulativa effekter för nollalternativet liksom 

planförslaget berör naturmiljö och artskydd, 

vattenmiljö, klimat, rennäring samt 

hälsoeffekter och bedöms ge stor till måttlig 

negativ konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

kumulativa effekter bli försumbar. 
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1 Inledning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY i dialog med 

Copperstone Viscaria AB och Kiruna kommun. Rapporten utgör en MKB enligt plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, och de kompletterande bestämmelserna i miljöbalken 

(1998:808), MB, samt förordning (2017:966) om miljöbedömning. MKB:n syftar till att 

utgöra underlag för miljöbedömning av en ny detaljplan. 

1.1 Bakgrund  

Planområdet omfattar del av fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 och del 

av Kiruna 1:1 som är statligt ägda fastigheter som 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).  

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. 

En tillståndsansökan enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och 

vattenverksamhet är vid framtagande av föreliggande MKB inlämnad till Mark- och 

miljödomstolen vid Umeå tingsrätt och handläggs i mål M 954-22. 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. 

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.  

1.2 Planområdet 

Aktuellt planområdet omfattas av hela Viscariaområdet där en återöppning av 

Viscariagruvan planeras. I nuläget finns två gällande detaljplaner för området, vilka 

föreslås ersättas med en enda. Det huvudsakliga syftet med nu aktuell detaljplan är 

att skapa förutsättningar för en utvecklad och flexibel gruvverksamhet. 

Planområdet präglas av den tidigare gruvverksamhet som bedrivits inom området vid 

Viscariagruvan, som var i drift under åren 1982–1997. Efter att gruvan stängdes 1997 

har alla byggnader ovan jord rivits och området har till stor del efterbehandlats.  

Planområdet saknar idag en naturlig väganslutning 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. 

Nuvarande markanvändning och närliggande verksamheter vid planområdet redovisas 

nedan i Figur 1-1.  
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Figur 1-1. Område som är aktuellt för planområde. Nuvarande markanvändning och närliggande 
verksamheter vid den planerade verksamheten (Lantmäteriet, 2021). 

Planområdet berör främst Laevas sameby. Även Gabna sameby ligger inom 

planområdets norra del. 

Genom planområdet passerar två 150 kV luftledningar som ägs av Vattenfall 

Eldistribution AB. Vattenfall Eldistribution AB har även elnätanläggningar inom 

planområdet från vindkraftsparken. 

Inom planområdet finns det sex vindkraftverk på höjden Peuravaara som varit i drift 

ca 20 år. Vindkraftverken ägs av Vargkraft AB och Illuminator AB.  

Tre anordnade leder passerar förbi områdets nordvästra delar; en skoterled, ett 

skidspår, en sommarled som används för vandring samt löpning och 

mountainbikecykling (Ecogain, 2022). Lederna sträcker sig till Ädnamvaarastugan, 

som fågelvägen ligger 5,5 km sydväst om parkeringen vid E10.  

Den närmaste bebyggelsen är Máttárakká Northern Light Lodge som ligger ca 400 m 

norr om det planerade verksamhetsområdet med infartsväg från väg E10.  

Verksamheten omfattar hotell med upplevelse- och aktivitetsturism och bedrivs året 

runt med vinteraktiviteter som snöskoterturer, hundspann och skidåkning.  
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Under juni-oktober bedrivs även helikoptertransporter för jakt och fiske i tillägg till de 

flyguppdrag som utförs åt samebyarna och andra som utgår från hotellet.  

Sjön Luossajärvi ligger invid Luossavaaras väst-sydvästliga sluttningar och ca 370 

meter öster om planområdet. Sjön avvattnas av vattendraget Luossajoki. För att 

möjliggöra fortsatt gruvbrytning har sjön tidigare avvattnats i flera omgångar. Enligt 

översiktsplanen är Luossajärvi viktig för Kirunabornas rekreation. 

Väg E10 passerar norr om planområdet. Även järnvägen (Malmbanan) passerar norr 

liksom direkt öster om planområdet. Längs med järnvägen och planområdet finns 

servicehus och el-centraler för driften av järnvägen.  

I direkt anslutning till planområdets södra delar ligger Kiirunavaaragruvan med 

sovring-, anrikning- och pelletsverk som drivs av Luossavaara Kiirunavaara (LKAB). 

Brytning vid Kiirunavaaragruvan sker i underjordsgruva i en ca 80 m bred och ca 4 km 

lång sammanhängande malmkropp. LKAB:s förädlingsverk är belägna på Kiirunavaaras 

västra sluttning. Väster om förädlingsverken ligger det idag aktiva deponier för 

sidoberg respektive anrikningssand (sand- och klarningsmagasinen). Nord till nordost 

om Kiirunavaara ligger områden för bland annat verkstad-, kontor- och 

förrådsbyggnader för krossning- och upplagsverksamhet samt malmbangårdar som 

ansluter till ett terminalområde för lastning- och lossningsverksamheten. 

1.2.1 Gällande detaljplaner 

Föreslaget planområde ligger inom planlagda områden R250 från 1981 och Se261 från 

2013, se Figur 1-2. 

Planområdet är tidigare planlagt med en byggnadsplan från år 1981 (Kiirunavaara, 

industriområde) som medger gruvindustri [J] med en totalhöjd om +595 meter över 

havet (m ö.h.). Ett område för högspänningsledning [E1] passerar området från norr 

till sydost. Inom området finns mindre tjärnar/vattenspeglar och den som ligger längst 

till väster regleras som vattenområde [V] övriga vattendrag möjliggörs för 

industrimark. 

Detaljplan för del av Viscariagruvan Kiruna 1:1, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 

(lagakraftvunnen 2013-11-21) medger återupptagning av gruvbrytning inom den 

tidigare Viscariagruvan. Planen möjliggör även förändringar vid den mindre tjärn i 

nordväst som ligger inom influensområdet för grundvattensänkning från 

gruvverksamheten. Tjärnen kan komma att beröras av sänkta grundvattennivåer med 

risk för torrläggning. Denna plan reglerar en högsta byggnadshöjd om 20 m och en 

högsta totalthöjd för upplag m.m. om +570 m ö.h. 

Planområdet angränsar i övrigt till följande detaljplaner:  

Öster om aktuellt område finns en detaljplan för järnvägen som togs fram 2008 

(Detaljplan för Järnvägen, del av Kiruna 1:1, del av Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 

1:1 m.fl. - Se 210). 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 en 

detaljplan från 1994-12-22 (Detaljplan för del av Kiruna 1:1 m fl Kiirunavaara 

Gruvindustriområde, del 1 - 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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Figur 1-2. Befintliga detaljplaner inom och i anslutning till aktuellt planområde, som är uppdelat i 
två områden (markeras ungefärligen med röd streckad linje) (Kiruna kommun, 2022). 

1.3 Plan- och miljöbedömningsprocessen  

En plan som bedöms medföra betydande miljöpåverkan (BMP) omfattas av krav på en 

strategisk miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap. Kiruna kommun har genomfört 

en behovsbedömning enligt miljöbalken 6 kap. 11 § och plan- och bygglagen 4 kap. 

34 §. Planens genomförande bedöms ge en betydande miljöpåverkan varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning utförs. Plan- och 

miljöbedömningsprocessen illustreras i Figur 1-3.  

Under perioden för upprättande av denna MKB befinner sig planprocessen för 

detaljplanen under planförslag, skedet inför samråd. 

Planen planeras att vara på samrådsutställning under hösten 2022. 
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Figur 1-3. Schema för plan- och miljöbedömningsprocessen. Röd cirkel markerar var i processen 
planen befinner sig. 

1.3.1 Beslut om betydande miljöpåverkan 

I syfte att ta reda på om detaljplanens genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (BMP), och därmed omfattas av kravet på en strategisk 

miljöbedömning, har Kiruna kommun genomfört sådan bedömning.  

Kommunen ska efter undersökning avgöra om genomförandet av detaljplanen kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Avgörandet sker genom ett särskilt 

beslut, i enlighet med 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.  

Formellt beslut om betydande miljöpåverkan fattas i Kommunstyrelsen i samband med 

beslut om att samråda förslaget. 

Ett avgränsningssamråd genomfördes 2022-06-15 med Länsstyrelsen i Norrbotten. 

Baserat på undersökningen om betydande miljöpåverkan och samråd med 

länsstyrelsen gjordes bedömningen att planprogrammet medför en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. En strategisk miljöbedömning med 

tillhörande MKB har därför upprättats. 

1.4 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 

Det övergripande syftet med miljöbedömning av detaljplaner är att integrera 

miljöaspekterna i planarbetet, så att en hållbar utveckling främjas. Därtill syftar 

miljöbedömningen också till att möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan de 

olika alternativen till markanvändning får på miljön, människors hälsa och hushållning 

med mark, vatten och andra resurser. En MKB ska belysa direkta och indirekta effekter 

som planens genomförande medför på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 

klimat, landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen med mark, vatten och andra 

resurser och på den fysiska miljön i övrigt. Den utgör ett beslutsunderlag för 

kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att ge alla 

berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser. 

En MKB ska även innehålla uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning, 

förslag på alternativa lösningar, uppgifter om rådande miljöförhållanden, 

nollalternativet (dvs. om planen inte genomförs) samt vilka åtgärder som planeras för 

att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna.  
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Genom miljölagstiftningens krav på att upprätta en MKB för planer som kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan förväntas följande behov bli tillgodosedda:  

- att så miljöanpassade lösningar som möjligt eftersträvas. 

- att allmänhetens insyn och möjligheter att påverka projektet säkerställs. 

- att förväntade effekter och konsekvenser av planens miljöpåverkan redovisas 

öppet och fullständigt innan ansvariga myndigheter beslutar om projektets 

genomförande. 

Den första punkten förutsätter att miljöfrågorna hanteras löpande och integrerat under 

projektets gång. Allmänhetens insyn och möjlighet att påverka tillgodoses i första 

hand genom att samråd hålls och att planhandlingar och MKB görs tillgängliga för 

allmänheten. 

2 Metodik 

2.1 Avgränsningar 

En MKB ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella projektet, det vill säga de 

väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på människors hälsa, miljö och 

hushållning av resurser. Miljökonsekvenser av planförslaget jämförs med planens 

nollalternativ. Någon jämförelse med nuläge har inte bedömts vara realistiskt då 

nuvarande detaljplan medger gruvverksamhet. 

2.1.1 Tematisk avgränsning 

MKB:n avgränsas tematiskt till att behandla de miljöaspekter som vid undersökningen 

om betydande miljöpåverkan (BMP) identifierats innebära risk för att miljöpåverkan 

kan bli betydande. Länsstyrelsen har i yttrande 2022-06-15 meddelat vilken 

avgränsning MKB:n bör ha. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer beskrivs 

under respektive miljöaspekt där det berörs.   

Utifrån undersökningen och länsstyrelsens synpunkter har det bedömts att 

miljökonsekvensbeskrivningen bör omfatta följande miljöaspekter:  

• Riksintresset totalförsvaret  

• Riksintresse rennäring  

• Natura 2000  

• Naturreservat  

• Alstrande volymer av avfall   

• Ljus från planområdet   

• Stads- och landskapsbild  

• Föroreningar från planområdet  

• MKN vatten   

• Riksintresse kulturmiljö 

• Art- och naturskydd   

• Risk för hälsa och säkerhet 

• Klimatanpassning 

Utöver detta görs också en konsekvensbedömning av påverkan under byggtiden 

liksom en övergripande bedömning av planförslagets kumulativa effekter. 

Övriga miljöaspekter bedöms inte påverkas i någon stor omfattning i förhållande till 

gällande detaljplaner och kommer därför behandlas inom planbeskrivningen. 

Miljökonsekvenser av gruvverksamheten behandlas i den tillståndsprövning som krävs 

för verksamheten och ingår därför inte i detaljplanens MKB. 
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2.1.2 Tidsmässig avgränsning 

Tidsmässig avgränsning innebär att tidshorisonten för MKB:n begränsas med hänsyn 

till när relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. I MKB:n ska nollalternativet 

och planförslaget jämföras mot samma tidshorisont. 

Detaljplanens genomförandetid kommer att vara 10 år från det att planen fått laga 

kraft, vilket innebär att miljökonsekvensbeskrivningen baseras på en fullt genomförd 

plan år 2028. 

2.1.3 Geografisk avgränsning 

MKB:n redovisar både konsekvenser inom planområdet och, när det är relevant, 

konsekvenser utanför planområdet. Planområdets yttre gränser är till största delen de 

gränser som används vid bedömning av eventuell påverkan på miljön. I de fall 

påverkan sker utanför planområdet används ett så kallat influensområde, som antas 

vara den geografiska yta i planens närområde som direkt och indirekt kan påverkas av 

planens genomförande. Den geografiska avgränsningen kan dock variera beroende på 

vilken aspekt som påverkas. 

Utredningsområdet består av planområdet, vilket är ytan som detaljplanen anger. 

MKB:n redovisar både konsekvenser inom planområdet och, när det är relevant, 

konsekvenser utanför planområdet.  

2.2 Bedömningskriterier 

Det övergripande syftet med miljöbedömning av planprogram är att integrera 

miljöaspekterna i planarbetet, så att en hållbar utveckling främjas. Därtill syftar 

miljöbedömningen också till att möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan de 

olika alternativen till markanvändning får på miljön, människors hälsa och hushållning 

med mark, vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska belysa 

direkta och indirekta effekter som planens genomförande medför på människor, djur, 

växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen 

med mark, vatten och andra resurser och på den fysiska miljön i övrigt. MKB:n ska 

också föreslå åtgärder, exempelvis skademinskande eller miljöförbättrande. Den utgör 

ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar 

också till att ge alla berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser. 

Bedömningarna i denna MKB har genomförts av personer med miljövetenskaplig 

examen eller motsvarande samt yrkeserfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar. 

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med 

påverkan och effekt för att ge en konsekvens. Konsekvensbedömningen sker i tre 

steg: påverkan, effekt och konsekvens.  

Värde (och känslighet) beskriver de värden som finns i planområdet och i 

influensområdet som kan komma att påverkas av verksamheten eller åtgärden. 

Värden inom respektive miljöaspekt/miljöintresse kategoriseras enligt skalan högt 

värde, måttligt värde eller lågt värde och för ett lokalt, regional och nationellt 

perspektiv.   

Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som 

projektets genomförande medför.  

Effekt beskriver den förändring i miljön som påverkan medför för omgivningen. Det 

kan handla om förlust av värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar. Effekter 

delas vanligen in i tre olika kategorier: direkta effekter, indirekta effekter och 

kumulativa effekter. Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av till 

exempel fysiskt intrång, buller eller påverkan på yt- och/eller grundvatten.  
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Indirekta effekter uppkommer sekundärt till följd av en åtgärd. Till exempel kan 

utbyggnaden medföra restriktioner gällande byggnationer vid sidan av planområdet. 

Kumulativa effekter är de samlade effekterna från flera aktiviteter eller från olika 

miljöeffekter från en och samma aktivitet. Effekter beskrivs vanligen med 

utgångspunkt i dess utbredning och varaktighet, dvs om de är lokala, regionala eller 

globala, kortvariga/tillfälliga (månader), långvariga men reversibla (år) eller 

permanenta/irreversibla. Andra faktorer som spelar roll är om effekten är direkt eller 

indirekt, jämnt flödande eller varierande över tid samt om det är en kumulativ effekt 

av flera planerade eller pågående verksamheter. Värderingen av effekten görs med 

hänsyn till relevanta bestämmelser, exempelvis miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande 

miljökvalitetsnormer (MKN). 

Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som 

berörs, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald. Vid 

värderingen av konsekvenserna utgår bedömningen ifrån hur många som är berörda, 

miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Vid värderingen av 

miljökonsekvenser görs bedömningen mot ett jämförelsealternativ (ett så kallat 

nollalternativ). Nollalternativet beskriver den framtida utvecklingen om planen inte 

genomförs.  

Konsekvenserna värderas enligt följande skala: stor negativ konsekvens, måttlig 

negativ konsekvens, liten negativ konsekvens, obetydlig konsekvens eller positiv 

konsekvens, se Tabell 2.1. En lokal konsekvens blir generellt lägre värderad jämfört 

med om planförslaget medför regionala eller nationella konsekvenser för 

miljöaspekten. 

Tabell 2-1 Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB 

Intressets 

värde 

Miljöeffekt, ingreppets/störningens omfattning 

 Stor negativ 

förändring 

Måttlig negativ 

förändring 

Liten negativ 

förändring 

Ingen eller 

positiv 

förändring 

Högt värde Stor negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Ingen eller 

positiv 

konsekvens 

Måttligt värde Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Ingen eller 

positiv 

konsekvens 

Lågt värde Måttlig negativ 

konsekvens 

Liten (små) 

negativ 

konsekvens 

Liten (små) 

negativ 

konsekvens 

Ingen eller 

positiv 

konsekvens 

 

I MKB redovisas även påverkan på kommunala, regionala och nationella miljömål samt 

de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.  

2.3 Osäkerheter 

Bedömning av konsekvenser medför alltid en viss osäkerhet. Osäkerheter i 

miljöbedömningen kan exempelvis kopplas till brister i underlag eller osäkerheter om 

det faktiska utfallet.  
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Några exempel på generella osäkerheter är: framtida markanvändning och 

bebyggelseutveckling, klimatförändringarnas påverkan på samhällsutvecklingen, 

kumulativa effekter samt att ny vetenskaplig kunskap kan tillkomma. Prognoser, 

modeller och olika beräkningsmetoder är också osäkerheter förknippade med 

miljöbedömningen. 

2.4 Läsanvisning för konsekvensbedömningen 

I kapitel 5 nedan redovisas miljökonsekvenser för respektive miljöaspekt, där även 

planens påverkan på berörda MKN redovisas. Avsnitten är uppbyggda så att 

förutsättningarna inom planområdet och nuläget beskrivs först. Därefter bedöms 

konsekvenser av nollalternativet, det vill säga konsekvenserna av att en gruvindustri 

etableras inom planområdet enligt gällande detaljplaner, mot nuläget utifrån matrisen 

med bedömningsskalan. Vidare jämförs och bedöms konsekvenserna av planförslaget 

mot nollalternativet. Avsnittet avslutas med förslag på åtgärder som syftar till att 

minska de negativa effekterna av planförslaget. 

I kapitel 5.9 kommer planens påverkan på nationella, regionala, samt kommunala 

miljömål att redovisas. En samlad bedömning av planens miljöpåverkan kommer att 

göras i kapitel 7.  

3 Studerade alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 

identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens 

eller programmets syfte och geografiska räckvidd. Inom ramen för lokalisering anges 

även överväganden gällande andra alternativa lokaliseringar.   

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett 

nollalternativ. Nollalternativet i en MKB beskriver planområdets sannolika utveckling 

ifall det föreslagna planförslage t inte genomförs. I denna MKB används både nuläget 

och nollalternativet som referensalternativ för att bedöma planens miljöeffekter och 

konsekvenser.  

Nedan beskrivs nuläge, nollalternativet och planförslaget samt de avvägningar som 

gjorts avseende lokalisering och alternativa utformningar.   

3.1 Nuläge 

Landskapskaraktären där Viscariagruvan tidigare låg präglas dels av naturmark där 

vegetationen har börjat återetablerats, dels av tidigare gruvdrift så som dagbrott, 

gråbergsupplag och sandmagasin såväl som stadsutveckling.  

Området kring planområdet karaktäriseras topografiskt av de fjällbjörksklädda 

höjderna Peuravaara med sex kompensationverk och Nihkagobba samt de sydöstra 

delarna av höjden Soahkevarri och lågfjället Eatnamvarri. Små partier av lågfjället 

Eatnamvarri utgörs av berg medan merparten av ytan utgörs av rished, myrmark och 

fjällbjörkskog. Högplatån norr om Eatnamvarri sluttar svagt i östlig riktning ned mot 

väg E10 och omfattar ett mosaikartat område av fjällbjörkskog, våtmarker och sjöar. I 

låglandet mellan dessa höjder förekommer myrmarker, till stor del de nordliga 

utlöparna till myrkomplexet Kirunavuoma. I våtmarken finns några mindre sjöar och 

kärr som delvis sammanbinds med bäckar. Bäckarna utgör källflöden till Pahtajoki som 

avrinner mot norr. 

Viscariaområdet fungerar som en utgångspunkt till naturen för Kirunabor och turister 

eftersom flera rekreativa värden utgår från områdets norra gräns. Den vidsträckta 

utsikten från Kirunas tätort gör att området blir en visuell korridor till vildmarken.  



 

 
MKB för detaljplan Viscaria 

Sida 19/73 

   

 

INTERNAL 

3.2 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 att gälla eftersom de inte är tidsbegränsade. Befintliga detaljplaner medger 

idag gruvindustri och kraftledning/luftledning.  

Nollalternativet innebär i korthet att gruvverksamhet med tillhörande dagbrott- och 

underjordsbrytning, anrikning, deponering av gråberg och anrikningssand, ReMining1, 

vattenverksamhet och anläggande av industriområde samt sand- och 

klarningsmagasin är förenligt med gällande detaljplaner, dock genom bestämmelser 

enligt gällande detaljplaner med en begränsning av deponihöjder över +595 m ö.h. 

Nollalternativet innebär att kraftledningen som idag passerar igenom planområdet 

omlokaliseras.  

3.3 Planförslag 

Planalternativet innebär att planförslaget vinner laga kraft och området utvecklas i 

enlighet med denna. 

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. 

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. 

Plangränsen följer den gällande plangränsen med undantag för ett område i väster, 

här utökas området med 6,3 ha. Ökningen sker för att nu aktuellt verksamhetsområde 

ska inrymmas i planområdet och minskningen sker med anledning av att området 

ligger inom naturreservatet Rautas/Natura 2000-område. Upphävandet kan anses vara 

av redaktionell karaktär. En minskning av området sker också genom att en mindre 

del (350 m2) upphävs strax norr om det område som utökas. 

För att möjliggöra ett återöppnande av Viscariagruvan i enlighet med den 

miljötillståndsansökan som skickades in i mars 2022 kommer högre höjder att krävas 

för gråbergsupplagen, +630 meter i söder och +605 meter i norr, vilket är 35 meter 

respektive 10-35 meter högre än vad gällande detaljplaner medger.  

Även planförslaget innebär att den kraftledning som passerar genom området också 

omlokaliseras, varför Vattenfall Eldistribution AB avser ansöka om nätkoncession för 

detta. 

3.4 Lokalisering 

Planområdet är beläget ca 3–4 km väster om centrala Kiruna som ligger i Kiruna 

kommun, Norrbottens län, se Figur 3-1. Med sitt centrala läge har planområdet nära 

till befintlig infrastruktur, friluftsliv och rekreation samt offentlig och kommersiell 

service.  

 

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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Malmbanan passerar direkt öster och norr om planområdet och väg E10 passerar förbi 

planområdet i norr.  

I direkt anslutning till planområdet i söder ligger LKAB:s gruvverksamhet.  

 

Figur 3-1. Planområdets lokalisering utanför Kiruna tätort, Kiruna kommun. 

3.5 Alternativa lokaliseringar 

Lagstiftningen i plan- och bygglagen och miljöbalken pekar ut kommunen som 

ansvarig för att genomföra avvägningen för den framtida markanvändningen i 

kommunen. Kiruna kommun har därför tagit fram en översiktsplan (Kiruna kommun, 

2022). Planen sätter upp riktlinjer för kommunens utveckling och innehåller en 

beskrivning och rekommendationer för mark- och vattenanvändning samt hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte 

bindande. 

Viscariaområdet pekas i översiktsplanen ut för gruvindustri. Inga alternativa 

lokaliseringar har utretts inom ramen för föreliggande plan i och med att fyndigheten 

och beviljade koncessioner ligger inom området. Därmed har Kiruna kommun bedömt 

att alternativa lokaliseringar inte är relevanta att utreda. 

3.6 Alternativ utformning 

Utformningen av planområdet syftar till att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela fyndigheten. 

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 kap. och 11 kap. miljöbalken.  
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Planförslaget bedöms som den enda rimliga utformningen med hänsyn till 

detaljplanens syfte. Därför har inga alternativa utföranden utretts. 

4 Lagskydd  

4.1 Miljöbalken 

Miljöbalkens 3 kap. anger hushållningsbestämmelser för mark- och 

vattenområden. I 3 kap. 3 § miljöbalken anges att mark- och vattenområden som 

är särskilt känsliga ur ekologisk synvinkel så långt det är möjligt ska skyddas mot 

åtgärder som kan skada naturmiljön. Planens konsekvenser i relation till ekologiskt 

särskilt känsliga områden analyseras vidare under avsnitt 5.1 Naturmiljö och artskydd.  

Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap. 6 § miljöbalken, anger att mark- och 

vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 

grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 

möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.  

Planområdets östra gräns överlappar riksintresseområdet kulturmiljövården Kiruna-

Kiirunavaara med cirka 24 m2. Planförslagets koppling till detta riksintresse beskrivs 

under avsnitt 5.4 Kulturmiljö. 

Riksintresse för rennäring, 3 kap. 5 § miljöbalken, anger att mark- och vattenområden 

som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 

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. Planförslagets 

koppling till detta riksintresse beskrivs under avsnitt 5.4.4 Hushållning med 

naturresurser. 

Riksintresse för totalförsvaret, 3 kap. 9 § miljöbalken, anger att områden som har 

betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Hela planområdet och stora delar av 

Norrbottens inland ligger inom Försvarsmaktens lågflygningsområden. Planförslagets 

koppling till detta riksintresse beskrivs under avsnitt 5.7 Risk för hälsa och säkerhet. 

4.2 Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen (2007:845) innehåller bestämmelser för att skydda hotade 

djur- och växtarter. I och med Artskyddsförordningen implementeras EU:s fågel- samt 

art- och habitatdirektiv i svensk lagstiftning. Fågeldirektivet omfattar alla vilda 

fågelarter som förekommer naturligt inom EU. I Fågeldirektivets bilaga 1 listas de 

fågelarter som är särskilt skyddsvärda och därmed ska prioriteras.  

Arter som finns med i artskyddsförordningen skyddas enligt 4 § eller 6 §. Förordningen 

avser arter som skyddas enligt de båda direktiven samt samtliga fridlysta arter i 

Sverige. Planens konsekvenser rörande arter som omfattas av artskyddsförordningen 

behandlas under avsnitt 5.1 Naturmiljö och artskydd. 

4.3 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagens 4 kap. samt miljöbalkens 6 kap. reglerar förutsättningar och 

utformning av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av planer. 

Miljöbedömningens syfte är att miljöaspekter ska integreras i planen så att en hållbar 

utveckling främjas. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa aspekter som är viktiga för det aktuella 

projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 

människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. 

Plan- och bygglagens 2 kap. 10 § anger att planer ska följa de miljökvalitetsnormer 

(MKN) som meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap. eller tillhörande föreskrifter. För 

den här MKB:n är det miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är av relevans 

och dessa beskrivs och behandlas under avsnitt 5.2 Vattenmiljö. 

4.4 Kulturmiljölagen 

Det övergripande skyddet av kulturmiljövärden regleras i Kulturmiljölagen (1988:950), 

KML. KML innehåller bestämmelser för att skydda kulturmiljön i Sverige så som 

ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. I KML regleras 

även om utförsel och återlämnande av kulturföremål samt om militär användning av 

kulturegendom.  

I KML 2 kap. finns bestämmelser om fornlämningar och fornfynd, skydd, vård och 

undersökning av fornlämning och plats där fornfynd påträffats samt ingrepp i 

fornlämning. Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt KML och får inte rubbas, tas 

bort, grävas ut, täckas över, ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. 

Fornlämningar har även ett skyddsområde som i detta fall beslutas av Länsstyrelsen i 

Norrbottens län. 

Inom planområdet finns 8 registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar. Planområdets östra gräns överlappar riksintresseområdet kulturmiljövården 

Kiruna-Kiirunavaara med cirka 24 m2. 

4.5 Styrande dokument 

4.5.1  Kiruna kommun, översiktsplan 2018  

I kommunens översiktsplan, 2018 (lagakraftvunnen 2019-01-10), pekas 

Viscariaområdet ut för gruvindustri, se Figur 4-1. Området ingår både i Kiruna 

centralort och Kiruna närområde och inom området gäller tillståndsplikt enligt 

miljöbalken. LKAB:s verksamhet och Kiirunavaaragruvan är mycket viktig för Kiruna 

och hela kommunens näringsliv. Även sjön Luossajärvi ingår i området. Sjön är viktig 

för kirunabornas rekreation bland annat för fiske. Delar av sjön har tidigare avvattnats 

i flera omgångar för att möjliggöra gruvbrytning. Inom området finns även renflyttled 

för Laevas sameby och större delen av Kiruna centralort är utpekat riksintresse för 

kulturmiljövård (Kiruna kommun, 2022). 

Sprängämnestransporter, sprickbildning utgör risker för verksamheter inom och 

utanför området liksom dammarna. Gruvverksamheten påverkar ytvatten och 

grundvatten i området. I södra delen om området har den s.k. södra infarten anlagts. 

Sprängämnestransporter går via väg 870 och södra infarten in på gruvområdet. I 

anslutning till södra infarten finns asfaltverk samt omlastningscentral med omlastning 

mellan tåg och lastbil (Kiruna kommun, 2022). 

Gällande detaljplaner tillämpas. Ändringar som kan påverka gruvverksamheten eller 

rennäringen kräver detaljplan (Kiruna kommun, 2022). 
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Figur 4-1. Urklipp ur Kirunas översiktsplan 2018. Där planområdets ungefärliga lokalisering är 
markerat med röd cirkel och utpekat för gruvindustri i översiktsplanen (Kiruna kommun, 2022). 

4.5.2 Miljöplan för Kiruna kommun 2008 

Miljöplanen redovisar miljöläget med avseende på mark, vatten, luft, buller och hälsa. 

Det framgår att gruvdrift påverkar Kiruna kommun främst genom luftutsläpp, process 

vattenutsläpp, buller, landskapsbild, markdeformation, avfall och kemikalier.  

4.5.3 Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 

2014 

Programmet redovisar inte särskilt värdefulla miljöer på kartor, utan inriktas på att 

framhålla det samiska brukarperspektivet mer allmänt utifrån FN:s urfolksdeklaration, 

de nationella kulturpolitiska målen och internationella konventioner (konventionen om 

biologisk mångfald, den europeiska landskapskonventionen samt konventionen om 

tryggande av det immateriella kulturarvet). Programmet är ett ramverk och ett 

underlag för samhällsplanering, med inriktning att redovisa varför bevarande är viktigt 

och vilka värden som går förlorade om landskapet inte vårdas, brukas och 

dokumenteras. 
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5 Miljökonsekvenser 

5.1 Naturmiljö och artskydd 

5.1.1 Förutsättningar 

5.1.1.1 Skyddade områden 

Planområdet berör två olika Natura 2000-områden, Rautas SE0820243 samt Torne och 

Kalix älvsystems källflöde SE0820430 (Pahtajoki), se Figur 5-1. Områdena återfinns 

inom planområdets västra del (Naturvårdsverket, 2022).  

 

Figur 5-1. Natura 2000-områdena Rautas och Torne- och Kalix älvsystem i förhållande till 
planförslaget  (Naturvårdsverket, 2022). 

Natura 2000-området Rautas  

Natura 2000-område Rautas omfattar två åtskilda naturreservat präglade av 

fjällbjörkskog, barrskog, fjällhed, myrmarker, sjöar och vattendrag. Genom området 

rinner Rautasälven. Mänsklig påverkan är låg och koncentrerad till väg E10 och 

malmbanan som båda löper igenom Natura 2000-området (Pelagia Nature & 

Environment AB , 2022).  
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Rautas omfattar drygt 81 000 hektar, vilket innebär 8 kvadratmil skyddad natur och 

har en yttre gräns som är cirka 26 mil lång. Natura 2000-området hyser utpekade 

naturtyper så som 3160 Myrsjöar, 3210 Större vattendrag, 3220 Alpina vattendrag, 

3260 Mindre vattendrag, 4060 Alpina rishedar, 6520 Höglänta slåtterängar, 7160 

Källor och källkärr, 7310 Aapamyrar, 7320 Palsmyrar, 8110 Silikatrasmarker, 8220 

Silikatbranter, 9010 Taiga, 9040 Fjällbjörkskog, 9050 Näringsrik granskog, 9080 

Lövsumpskog och 91D0 Skogsbevuxen myr samt utpekade arter så som 1355 Utter 

(Lutra lutra), 1361 Lodjur (Lynx lynx), 1528 Myrbräcka (Saxifraga hirculus) och 1977 

Venhavre (Trisetum subalpestre) som området ska skydda (Pelagia Nature & 

Environment AB , 2022).  

Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem  

Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem omfattar två av landets största och i 

princip helt oreglerade älvar med huvudfåror samt ett stort antal biflöden och sjöar. 

Enligt bevarandeplanen utgör vattendragen ett limniskt Natura 2000-område med en 

sammanlagd sträcka av vattendrag och sjöar om tusentals mil. Natura 2000-området 

hyser utpekade naturtyper så som 3130 Oligo-mesotrofa sjöar, 3160 Dystrofa sjöar 

och småvatten, 3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, 3220 Alpina 

vattendrag med örtrik strandvegetation, 3260 Vattendrag med flytbladsvegetation 

eller akvatiska mossor samt utpekade arter så som 1029 Flodpärlmussla (Margaritifera 

margaritifera), 1037 Grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia), 1106 Lax (Salmo 

salar), 1163 Stensimpa (Cottus gobio), 1355 Utter (Lutra lutra) och 1977 Venhavre 

(Trisetum subalpestre) som området ska skydda. Planområdet ligger inom 

avrinningsområdet för Pahtajoki, en av de mindre bäckarna högt upp i vattensystemet. 

Strandskydd 

Vattendraget Pahtajoki berörs av generellt strandskydd enligt miljöbalken vilket 

innebär ett strandskyddat område om 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är 

upphävt i gällande detaljplan men återinträder i samband med ny planläggning och 

strandskyddet behöver därmed upphävas på nytt.  

5.1.1.2 Naturvärden 

Pelagia Nature & Environment AB (Pelagia) har inför ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken utfört natur- och artinventeringar av olika arter och artgrupper (fåglar, 

groddjur, utter, fladdermöss, flodpärlmussla, bredkantad dykare, venhavre, flera 

kärlväxter, mossor och lumrar) samt efterföljande analyser enligt svensk standard för 

naturvärdesinventering (SS 1999000:2014) (Pelagia Nature & Environment AB , 

2022). Inventeringsområdet omfattade ett totalt 3 510 hektar stort område där det 

planerade verksamhetsområdet om drygt 860 hektar ingick.   

Syftet med utredningarna var att identifiera vilken påverkan den planerade 

gruvverksamheten har på naturmiljön avseende naturvärden i allmänhet och skyddade 

värden som omfattas av Natura 2000 och artskydd. 

Det inventerade området utgörs till stor del av naturmiljöer med fjällbjörkskog, 

våtmarker, lågfjäll, sjöar och vattendrag. I själva gruvverksamhetsområdet finns även 

ytor som är påverkade av mänsklig verksamhet så som gruvverksamhet, vindkraft och 

infrastruktur. Stora delar av inventeringsområdet i övrigt ingår i Natura 2000-området 

Rautas. 

Inom det inventerade området har merparten av arealen avgränsats till olika 

naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjekt av högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) har 

inte återfunnits.  
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Inom planområdet återvinns både objekt med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) 

och objekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), se Figur 5-2. 

Områden med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) utgörs av särskilt variationsrika 

eller artrika naturtyper, till exempel stora aapamyrskomplex, rikkärr, ängsbjörkskog 

samt sjöar och vattendrag med betydande artvärden. Områden med Påtagligt 

naturvärde (naturvärdesklass 3) omfattar mer homogena eller artfattiga miljöer så 

som mindre våtmarker, vattendrag, fjällhed och fjällbjörkskog av hedtyp. 

 

Figur 5-2. Översiktlig karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Myrkomplex och 
vattendrag som sträcker sig utanför inventeringsområdets gräns redovisas med preliminär 
naturvärdesbedömning (Pelagia Nature & Environment AB , 2022). Planområdets gräns markeras 
med gul linje. 

5.1.1.3 Skyddade arter 

Enligt Pelagias artinventering har ett flertal artgrupper dokumenterats inom och 

utanför planområdet. Avgränsningen av dessa riktade inventeringsinsatser har gjorts 

för att förbättra kunskapsunderlaget om förekomsten av fridlysta arter inom och intill 

planerat gruvverksamhetsområdet. Fokus för inventeringen har varit arter som är 

fridlysta enligt någon av fridlysningsbestämmelserna i 4–9 §§ artskyddsförordningen, 

med andra ord bland annat däggdjur, fåglar, groddjur, kärlväxter, mossor. Två arter 

(utter och venhavre) är utpekade för skydd inom de båda Natura 2000-områdena. 

Nedan beskrivs förekomsterna för de av de skyddade arterna som är i fokus i 

utredningen. Inventeringsinsatsen redovisas i Figur 5-3 och Figur 5-4. 

Utter 

Utter är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen och är en utpekad art för skydd inom 

Natura 2000-områdena Rautas samt Torne och Kalix älvsystem. Arten är rödlistad i 

kategorin Nära hotad. 

 



 

 
MKB för detaljplan Viscaria 

Sida 27/73 

   

 

INTERNAL 

Fåglar 

Alla vilda fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen.  

En fågelinventering har utförts under 2021 för att kartlägga vilka fågelarter som 

förekommer i området (Pelagia Nature & Environment AB , 2022). Inventeringsområde 

omfattar 40 km2. Ett stort antal fågelobservationer finns även från fältinventeringar 

genomförda i området av Pelagia och Enetjärn Natur, under år 2010 samt åren 2015–

2016. 

Totalt noterades 85 arter, varav 28 är rödlistade och 15 är upptagna i 

artskyddsförordningens Bilaga 1. Några av de vanligaste (antal revirhävdande/par) 

arterna var lövsångare (320 stycken), bergfink (170 stycken), ängspiplärka (135 

stycken), sävsparv (75 stycken), rödvingetrast (59 stycken), gulärla (53 stycken), 

grönbena (41 stycken) och blåhake (35 stycken). Av de 85 noterade arterna bedöms 

72 stycken häcka regelbundet inom inventeringsområdet.  

Groddjur 

Samtliga arter av groddjur är fridlysta enligt 4 eller 6 § artskyddsförordningen.  

En groddjursinventering utfördes i juni 2021 inom verksamhetsområdet och i 

angränsande områden (Pelagia Nature & Environment AB , 2022).  

I området har arten vanlig groda påträffats i form av fullvuxna individer, juveniler och 

grodrom liksom spelande hanar. Lekvattnen i området är mindre tjärnar, blöt våtmark 

samt artificiella miljöer som tidigare klarningsmagasin och vattensamlingar i 

anslutning till det gamla sandmagasinet. Skogsödla har inte kunnat bekräftas men 

Pelagia bedömer att denna sannolikt finns inom det planerade verksamhetsområdet. 
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Figur 5-3. Fyndkarta över äggsamling (blå punkt), spelande hanar (röd punkt), adulta individer 
(grön punkt), juvenila individer (rosa punkt) av vanlig groda (Rana temporaria). Planerat 
verksamhetsområde för gruva är markerat i svart (Pelagia Nature & Environment AB , 2022). 

Kärlväxter och mossor 

Ytterligare arter har inventerats med hänsyn till att de är fridlysta enligt 4, 8 eller 9 §§ 

artskyddsförordningen.  

I samband med naturvärdesinventeringen påträffades följande skyddade arter inom 

planområdet myrbräcka (4 §), långskaftad svanmossa, brudsporre, grönkulla, korallrot 

och spindelblomster (samtliga 8 §) samt nordlummer, riplummer, finnlummer, 

fjällummer och groddlummer (samtliga 9 §). Samtliga arter har förekomster inom det 

planerade verksamhetsområdet för gruvbrytning, se Figur 5-4 (lummerarter ej 

redovisade). 
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Figur 5-4. Fynd av fridlysta arter i förhållande till verksamhetsområdet för planerad gruvbrytning 
(Pelagia Nature & Environment AB , 2022). 

Venhavre 

Venhavre är en utpekad art för skydd inom Rautas samt Torne och Kalix älvsystem.  

Arten har inventerats både längs den nedre delen av Pahtajoki och längs en sträcka av 

Rautasälven, och har bara påträffats i anslutning till Rautasälven. 

5.1.2 Bedömning av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att gruvverksamhet med tillhörande dagbrott- och 

underjordsbrytning, anrikning, deponering av gråberg och anrikningssand, ReMining, 

vattenverksamhet och anläggande av industriområde samt sand- och 

klarningsmagasin kommer bli aktuellt i enligt med gällande detaljplan.  

Nollalternativet innebär en utbyggnad i mindre omfattning samt en begränsning av 

totalhöjder om + 595 m ö.h. i större delen av planområdet samt en mindre del om + 

570 m ö.h. jämfört med planförslaget. I övrigt är gällande detaljplaner flexibla 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. Påverkan uppstår 

även i form av buller och vibrationer från gruvverksamheten samt genom en stor 

ökning av den mänskliga närvaron. Påverkan uppstår även i form av förändrade 

hydrologiska förhållanden och ökad föroreningsbelastning på vatten. Våtmarkerna 

utgör viktiga livsmiljöer för groddjur och fåglar. Om förebyggande skyddsåtgärder 

vidtas kan de negativa konsekvenserna reduceras. Vidare krävs dispens från gällande 

artskyddsbestämmelser för att genomföra nollalternativet.  
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Nollalternativet innebär indirekt påverkan på utpekade naturtyper och arter i Natura 

2000-områdena Rautas och Torne och Kalix älvsystem avseende 

rundvattenavsänkning, 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.  

I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt.  

Nollalternativet medför därmed negativa effekter för de naturvärden och de arter som 

är knutna till dessa miljöer i jämförelse med nuläget. Sammantaget bedöms naturmiljö 

och artskydd inneha 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. Naturvärdena i 

området bedöms vara av framför allt lokalt värde. Med förebyggande skyddsåtgärder 

för gruvverksamhet tillsammans med att ianspråktagen mark succesivt kommer 

efterbehandlas bedöms påverkan på naturmiljö och artskydd vara måttlig.   

Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra måttlig negativ 

konsekvens i jämförelse med nuläget. Bedömningen ovan baseras på att samtliga 

föreslagna åtgärder inom tillståndsansökan enligt miljöbalken för gruvverksamheten 

genomförs. 

5.1.3 Bedömning av planförslaget 

Ett genomförande av planförslaget möjliggör högre totalhöjder, från dagens +595 m 

ö.h. och +570 m ö.h. till +605 m ö.h. i norra delen och 630 m ö.h. i södra delen, 

jämfört med nollalternativet. Det innebär en ökning om som mest 35 m i ett begränsat 

område. Planförslaget innebär även en utökning (6,3 ha) av planområdet i väst, vilket 

möjliggör för att ytterligare mark tas i anspråk för gruvverksamhet.  

Planförslaget innebär liksom nollalternativet en 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. Påverkan för 

planförslaget är likvärdig nollalternativet då utökningen av planområdet är i begränsad 

omfattning. Med förebyggande skyddsåtgärder kan de negativa konsekvenserna 

reduceras. Dispens från artskyddsbestämmelserna krävs för att genomföra 

planförslaget.  

Planförslaget innebär likaledes en indirekt påverkan på utpekade naturtyper och arter i 

Natura 2000-områdena Rautas och Torne och Kalix älvsystem. Den begränsade 

utökningen av planområdet bedöms dock inte innebära ytterligare negativ påverkan i 

jämförelse med nollalternativet om förebyggande skyddsåtgärder vidtas.  

Sammantaget bedöms naturmiljö och artskydd inneha 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. Naturvärdena i området bedöms vara av framför allt 

lokalt värde. Med förebyggande skyddsåtgärder tillsammans med att ianspråktagen 

mark succesivt kommer efterbehandlas bedöms påverkan på naturmiljö och artskydd 

vara måttlig.   

För att gruvverksamheten ska kunna etableras inom planområdet förutsätts att 

strandskyddet återigen upphävs de 100 meterna närmast Pahtajoki.  

Sammantaget bedöms skillnaden mellan planförslaget och nollalternativ avseende 

naturmiljö och artskydd bli försumbar.  
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5.1.4 Åtgärdsförslag 

För att minimera påverkan på naturmiljö föreslås att tjärnen i planområdets 

nordvästra del säkerställs som en del av Natura-2000 område. 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 naturmiljö och artskydd hanteras inom 

ramen för ansökan om miljötillstånd, och berör 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 för provtagning och uppföljning av verksamheten 

• Utreda buller och vibrationer 

5.2 Vattenmiljö 

5.2.1 Förutsättningar 

5.2.1.1 Grundvatten och vattenskyddsområde 

Under tidigare gruvdrift som bedrivits vid Viscariagruvan som ligger inom planområdet 

avsänktes grundvattenytan 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, ca 8 km nordost om planområdet (VISS, 2022). 

5.2.1.2 Vattenförekomster och ytvattenavrinning 

Vattenförekomster i förhållande till planområdet kan ses i Figur 5-5. Planområdet 

ligger på en vattendelare mellan två vattensystem, där det ena avrinner mot 

Torneälven i norr och det andra avrinner söderut mot Kalix älv. Inom planområdet 

idag avrinner vatten från den nedlagda underjordsgruvan och gråbergsupplaget via 

mindre bäckar mot Tvillingtjärnarna i norr som avvattnas vidare mot Pahtajoki, 

Rautasälven och Torneälven. Från tidigare gruvverksamhet finns ett befintligt 

sandmagasin med klarningsmagasin inom planområdet som avvattnas via diken mot 

Leväjärvi och vidare mot sjön Luossajärvi som är belägen öster om planområdet.  

Med anledning av ovanstående är ytvatten från området redan idag påverkat av 

tidigare gruvverksamhet. Sweco har inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 

utfört en recepientutredning där det konstateras att framför allt Luossajärvis men även 

Pahtajokis vattenkvalitet är påverkad av utsläpp och läckage från Viscarias och LKAB:s 

gruvområden. Vattenkvaliteten i Luossajärvi och Pahtajoki är främst påverkad med 

avseende på lågtoxiska ämnen (makroelement) som sulfat, kalcium, klorid och 

natrium. De höga halterna av dessa ämnen beror främst på vittringsprocesser inom 

LKAB:s verksamhetsområde. Läckaget från de båda gruvområdena orsakar även 

förhöjda halter av metaller i recipienterna, särskilt uran och zink (SWECO, 2022). 
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Till följd av LKAB:s underjordsbrytning har Luossajärvi minskats till yta och volym. I 

samband med dämningen av sjön ändrades utflödet och avrinningen sker numera 

genom en kanal som anlagts direkt söder om järnvägen och väg E10 norr.  

LKAB avleder även vatten från Luossajärvi genom pumpning 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 framför allt under snösmältning och under sommarhalvåret 

när extra bräddning behövs för att hålla nivån i Luossajärvi mot Pahtajoki 

(Copperstone Viscaria AB, 2022). 

Planområdets södra delar avrinner naturligt via våtmarken Kirunavuoma mot 

Rakkurisystemet, Mettä-Rakkurijoki, Rakkurijärvi och Rakkurijoki, som avrinner vidare 

mot Kalixälven. 

 

Figur 5-5. Vattenförekomster samt övrigt vatten i förhållande till planområdet (VISS, 2022). 

Som en del i verksamheternas egen- och efterkontroll utförs provtagningar i 

omkringliggande vattendrag.  
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Halterna har statusklassats med stöd av bedömningsgrunder och gränsvärden i Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. 

5.2.1.3 Miljökvalitetsnormer vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten regleras i 5 kap. Miljöbalken, och både ytvatten som 

vattendrag, sjöar och kustvatten samt grundvatten omfattas. Miljökvalitetsnormerna 

anger de kvalitetskrav som en vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. Alla 

vattenförekomster ska uppnå kravet om god status eller god potential. Om vattnet inte 

uppfyller god status vid angiven tidpunkt, kan tidsfristen skjutas framåt alternativt att 

kvalitetskravet sänks. För miljökvalitetsnormer finns ett icke-försämningskrav, vilket 

innebär att miljökvalitetsnormen ska uppnås men också att försämring av statusen på 

de ingående kvalitetsfaktorerna är förbjuden. Vidare finns ett särskilt ansvar hos 

kommunerna att vid planläggning bidra till att normen uppnås. 

Statusklassningar för de närliggande vattenförekomsterna Luossajärvi, Pahtajoki samt 

Rautasälven redovisas i Figur 5-6.  

 

Figur 5-6. Miljökvalitetsnormer och status för vattenförekomsterna Luossajärvi, Pahtajoki (nedre) 
och Rautasälven (VISS, 2022). 
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Den ekologiska statusen i vattenförekomsten Luossajärvi (WA76574251) bedöms vara 

måttlig medan den kemiska statusen inte uppnår god status p.g.a. kvicksilver och 

PBDE (vilket gäller för samtliga vattenförekomster i Sverige) samt PFOS och 

benso(a)pyren. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2027 samt god kemisk 

ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och PBDE (mindre stränga krav) samt 

PFOS och benso(a)pyren (senare målår) (SWECO, 2022). 

Pahtajoki som rinner förbi gruvområdet är uppdelad i två vattenförekomster, men det 

är endast den nedre vattenförekomsten (WA64104032) som kommer att beröras av 

vattenutsläppet från sökt gruvverksamhet. Flödena i den övre vattenförekomsten 

(WA73598312) kommer dock påverkas något av grundvattensänkning i delar av dess 

tillrinningsområde till följd av gruvan. Den ekologiska statusen i den övre 

vattenförekomsten (WA73598312) är hög medan den kemiska statusen inte uppnår 

god status p.g.a. kvicksilver och PBDE. Miljökvalitetsnormen är hög ekologisk status 

samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och PBDE (mindre 

stränga krav) (SWECO, 2022).  

Den ekologiska statusen i Pahtajokis nedre vattenförekomst (WA64104032) är 

otillfredsställande medan den kemiska statusen ej uppnår god status p.g.a. kvicksilver 

och PBDE. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2027 och god kemisk status 

med undantag för kvicksilver och PBDE (mindre stränga krav) (SWECO, 2022). 

Rautasälven från Pahtajokis utlopp till Torneälven utgör en vattenförekomst 

(WA47755367) som har god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status p.g.a. 

kvicksilver och PBDE. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och PBDE (mindre stränga krav) (SWECO, 

2022). 

5.2.1.4 Vatten och avlopp 

Planområdet är inte anslutet till kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Ingen 

dagvattenhantering förekommer inom planområdet. 

5.2.2 Bedömning av nollalternativet 

Nollalternativet innebär i korthet att gruvverksamhet med tillhörande dagbrott- och 

underjordsbrytning, anrikning, deponering av gråberg och anrikningssand, ReMining, 

vattenverksamhet och anläggande av industriområde samt sand- och 

klarningsmagasin kan komma att anläggas inom planområdet då det är förenligt med 

gällande detaljplaner. Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls. 

Nollalternativet innebär dock utbyggnad i mindre omfattning, detta då aktuellt 

planförslag möjliggör för ytterligare industrimark när ett 6,3 hektar större område tas i 

anspråk. 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 flexibel och inga skyddsåtgärder säkerställs. 

Nollalternativet 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. Avsänkningen sprids dels i nordostlig-sydvästlig riktning, dels i 

nordvästlig-sydostlig riktning längs lineament som står i kontakt med gruvan.  

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.  
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De delar av påverkansområdet som ligger i inströmningsområden sammanfaller med 

områden som under ostörda förhållanden har ett relativt stort djup till 

grundvattenytan. Delar av de mer låglänta områdena norr och nordväst om 

Peuravaara hamnar också inom påverkansområdet. Avsänkningen i dessa lågområden 

är generellt sett mindre och ligger i intervallet 0,1–1 m. De topografiskt betingade 

källorna som ligger på Eatnamvarris och Soahkevarris sluttningar bedöms inte 

påverkas av framtida gruvdrift. Dessa källor matas med ett ytligt grundvatten som 

strömmar ner längs de tunna jordlagren som återfinns på bergens sluttningar. Detta 

ytliga grundvattensystem bedöms inte påverkas av avsänkningar i det djupare 

grundvattensystemet i berget (DHI, 2022).   

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. Maxinflöde i dagbrotten inträffar cirka en månad före maxinflöde i 

underjordsgruvan. Inflödet till både underjordsgruva och dagbrott varierar under 

sommarperioden för att stadigt sjunka under perioden oktober till april. Även om det 

sker en förändring i det beräknade inflödet mellan normal, torr och våtår så är 

känsligheten för vädervariationer relativt liten. Gruvans utformning och utbredning har 

betydligt större påverkan på inläckaget än vädret (DHI, 2022). 

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, detta under 

förutsättningar att skyddsåtgärder vidtas.  

5.2.3 Bedömning av planförslaget 

Planförslaget innebär att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom planområdet 

med högre totalhöjder och en utökning av planområdet i väst jämfört med 

nollalternativet. Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls. 

De förändringar planförslaget innebär med ökning av totalhöjder i begränsat område 

samt utökning av planområdet om ca 6,3 hektar resulterar i att vatten inom detta 

område även måste omhändertas och ingå som en del i gruvverksamhetens 

vattenhantering. I förhållande till planförslagets totala yta är utökningen av området 

och därmed tillskott av vatten av begränsad omfattning.  

Planförslaget 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. 
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5.2.4 Åtgärdsförslag 

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. 

5.3 Landskap 

5.3.1 Förutsättningar 

En landskapsanalys har upprättats med syftet att identifiera vilken påverkan på 

landskapet, både gällande förändringar i landskapets uppbyggnad och på 

landskapsbilden som den planerade verksamheten kan medföra. Landskapet har 

analyserats såväl utifrån dess värde som resurs som utifrån människors uppfattning 

och visuella upplevelse. Ett område med 10 km stor radie runt verksamhetsområdet 

har valts ut som undersökningsområde för landskapsanalysen. (Future Terrains, 

Ecogain AB, 2021). 

Planområdets landskapskaraktär präglas dels av naturmark där vegetationen har 

börjat återetableras, dels av tidigare gruvdrift vid Viscariagruvan så som dagbrott, 

gråbergsupplag och sandmagasin, se Figur 5-7. Planområdet är även en del av Kiruna 

tätort och präglas av stadsutveckling. LKAB:s verksamhet som delvis går in i 

planområdet har medfört en omfattande påverkan på landskapet och står i stor visuell 

kontrast till planområdet. En kraftledningsgata löper genom planområdet i riktning mot 

Norge. 

Området kring planområdet karaktäriseras topografiskt av de fjällbjörksklädda 

höjderna Peuravaara med sex vindkraftverk och Nihkagobba samt de sydöstra delarna 

av höjden Soahkevarri och lågfjället Eatnamvarri. Små partier av lågfjället Eatnamvarri 

utgörs av berg medan merparten av ytan utgörs av rished, myrmark och 

fjällbjörkskog. Högplatån norr om Eatnamvarri sluttar svagt i östlig riktning ned mot 

väg E10 och omfattar ett mosaikartat område av fjällbjörkskog, våtmarker och sjöar. I 

låglandet mellan dessa höjder förekommer myrmarker, till stor del de nordliga 

utlöparna av myrkomplexet Kirunavuoma. I våtmarken finns några mindre sjöar och 

kärr som delvis sammanbinds med bäckar, som utgör källflöden till Pahtajoki som 

avrinner mot norr.  

Omgivningarna kring Kiruna ingår i den s.k. förfjällsregionen som karaktäriseras av 

vidsträckta, högt liggande platåer och lågfjäll (Eatnamvárri 790 m ö.h., Luossavaara 

726 m ö.h. samt Kirunavaara 733 m ö.h.). Mellan Kiruna tätortort och planområdet 

ligger sjön Luossajärvi, 499 m ö.h.  

Stadsbebyggelsen är belägen på lågfjället Haukivaara och samhället ligger på en nivå 

mellan 500 och 570 m ö.h. Västerut mot den skandinaviska fjällkedjan stiger 

terrängen successivt upp till höjder över 1 000 m ö.h.  
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Figur 5-7. Vy över planområdet från Luossavaara i riktning mot väster (Foto: Agnes Sandström, 
Ecogain). 

Den visuella och fysiska närheten till naturen är en central del av Kiruna stad och en 

viktig tillgång för dess invånare. Planområdet fungerar som en utgångspunkt för 

naturupplevelser för Kirunabor och turister eftersom flera rekreativa värden utgår från 

områdets norra gräns (Future Terrains, Ecogain AB, 2021).  

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 (Future Terrains, Ecogain AB, 2021). Copperstone 

Viscaria AB innehar även tre bearbetningskoncessioner på planområdet och utför 

prospekteringsarbeten som medger ljus från exempelvis fordon och maskiner. 

Verksamhetens påverkan beskrivs i landskapsanalysen på fyra lokala 

landskapskaraktärsområden:   

• Kiruna gruvområde: Ett mycket dynamiskt, degraderat och onaturligt 

gruvlandskap som inkluderar verksamhetsområdet och som är nära 

sammanflätat med Kiruna tätort. De dynamiska och tydligt exploaterade 

landformerna gör att landskapets känslighet är låg.  

• Kiruna tätort: Ett kulturellt betydelsefullt område med dynamisk stadsbild och 

arkitektur. Kiruna är en föränderlig tätort som både bevarar och utvecklar 

stadskärna och stadsbild samtidigt som en flytt av staden blivit oundviklig till 

följd av gruvdriften.  

• Fjällbjörkskogen: En urtida, lugn fjällmiljö som domineras av vidsträckt 

fjällbjörkskog och myrmark. Fjällbjörkskogen går enkelt att nå från Kirunas 

stadskärna och är en viktig grund för lokala naturupplevelser.  

• Barrskogen: En miljö som domineras av vintergröna barrträd och 

karaktäriseras av den urtida samt arktiska fjällmiljön. Verksamhetsområdet är 

beläget på längre avstånd från barrskogen än fjällbjörkskogen. 

5.3.2 Bedömning av nollalternativet 

Nollalternativet innebär i korthet att gruvverksamhet med tillhörande dagbrott- och 

underjordsbrytning, anrikning, deponering av gråberg och anrikningssand, ReMining, 

vattenverksamhet och anläggande av industriområde samt sand- och 

klarningsmagasin kan komma att anläggas inom planområdet då det är förenligt med 

gällande detaljplaner. Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls.  



 

 
MKB för detaljplan Viscaria 

Sida 38/73 

   

 

INTERNAL 

Nollalternativet innebär dock utbyggnad i mindre omfattning, detta då aktuellt 

planförslag möjliggör för ytterligare industrimark när ett 6,3 hektar större område tas i 

anspråk. 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. 

De effekter på landskapet och landskapsbilden beskrivs 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 bedöms enligt (Future 

Terrains, Ecogain AB, 2021) 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.  

Enligt landskapsanalysen sker störst påverkan på landskapet 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 denna typ av verksamhet successivt bidra till 

en ökad påverkan på landskapsbilden, och blir till slut en del av landskapet. Det är i 

detta skede som utsiktspunkter kommer att påverkas särskilt negativt och även viktiga 

siktlinjer kommer att försämras. Planområdet, som i hög grad är synligt från flera 

platser i Kiruna såväl som från det omgivande landskapet, medverkar till en påtaglig 

helhetspåverkan i dess omgivningar.  

Ljusföroreningar från planområdet kommer uppstå i samband med en etablering av 

gruvverksamhet. 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. 
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• 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. 

Sammantaget bedöms landskapet inneha ett måttligt värde utifrån att planområdet till 

viss del redan är ett utpräglat gruvområde med befintligt gråbergsupplag och 

sandmagasin, 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 även om skyddsåtgärder vidtas. Ett 

genomförande av nollalternativet bedöms således medföra stor negativ konsekvens i 

jämförelse med nuläget. 

5.3.3 Bedömning av planförslaget 

Planförslaget innebär att etablering av gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 

planområdet med samma effekter och konsekvenser som nollalternativet innebär. 

Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls.  

Ett genomförande av planförslaget möjliggör dock högre totalhöjder, från dagens 

+595 m ö.h. och +570 m ö.h. till +605 m ö.h. i norra delen och 630 m ö.h. i södra 

delen. Det innebär en ökning om som mest 35 m i ett begränsat område. Planförslaget 

innebär även en utökning (6,3 ha) av planområdet i väst, vilket möjliggör för att 

ytterligare mark tas i anspråk för gruvverksamhet. 

I bilderna Figur 5-8 till Figur 5-11 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. 

  

Figur 5-8. Översiktlig illustration över Viscaria som visar skillnader mellan nollalternativ och 
planförslaget, höjder markerade med gult och blått illustrerar de ökade höjderna (AFRY, 2022). 
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Figur 5-9. Illustration visar skillnader mellan nollalternativ och planförslaget sett från Kiruna 
centrum, höjder markerade med gult och blått illustrerar de ökade höjderna (AFRY, 2022).  

 

  

Figur 5-10. Illustration visar skillnader mellan nollalternativ och planförslaget sett från 
Luossavaara, höjder markerade med gult och blått illustrerar de ökade höjderna (AFRY, 2022). 
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Figur 5-11. Illustration visar skillnader mellan nollalternativ och planförslaget sett från foten av 
Luossavaara, höjder markerade med gult och blått illustrerar de ökade höjderna (AFRY, 2022). 

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.  

I Figur 5-12 till Figur 5-18 illustreras deponi/upplag inom planområdet vid fullt 

utbruten gruva som bygger på geomorfologisk design (VAST AB, 2022). 

 

Figur 5-12. Visualisering över Viscaria vid fullt utbruten gruva sett från toppen av Luossavaara i 
riktning mot väster (Future Terrains, Ecogain AB, 2021). 
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Figur 5-13. Visualisering över Viscaria vid fullt utbruten gruva tillsammans med industriområdet 
sett från Gruvstadsparken (Future Terrains, Ecogain AB, 2021). 

 

Figur 5-14. 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 (Future Terrains, Ecogain AB, 2021). 
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Figur 5-15. Visualisering över Viscaria vid fullt utbruten gruva sett från Máttaráhkká Northern 
Lights Lodge innan den ekologiska efterbehandlingen gett formationerna ett mer naturligt 
utseende (Future Terrains, Ecogain AB, 2021). 

 

Figur 5-16. Geomorfologisk design, översiktlig redovisning (VAST AB, 2022).  
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Figur 5-17. Översikt södra upplaget/deponiförslaget (VAST AB, 2022). 

 

Figur 5-18. Översikt norra upplaget/deponiförslaget (VAST AB, 2022). 

Planförslaget bedöms ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet, det vill säga 

stora negativa konsekvenser. De förändringar planförslaget innebär med ökning av 

totalhöjder i begränsat område liksom utökning av planområdet om ca 6,3 hektar 

bedöms inte ge ytterligare negativa konsekvenser i jämförelse med nollalternativet.  
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Sammantaget bedöms skillnaden mellan planförslaget och nollalternativ avseende 

landskap bli försumbar, detta under förutsättning att nedan föreslagna åtgärder vidtas. 

5.3.4 Åtgärdsförslag 

För att minimera påverkan på stads- och landskapsbild 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. 

• Reglering av färgsättning för byggnader.  

• Utredning för byggnader avseende optimal placering i förhållande till siktlinjer 

från centrala Kiruna.  

Övriga relevanta skyddsåtgärder avseende landskap 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 ex. för 

buller, damning, markförhållanden, friluftsliv etc. kan tillsammans med strategier för 

efterbehandling verka för att begränsa konsekvenserna på landskapet.  

5.4 Kulturmiljö 

5.4.1 Förutsättningar 

En kulturmiljöanalys (LK Konsult, 2022) har utförts och som grundas på kända 

kulturmiljövärden enligt digitala arkiv, diverse skrifter om kulturmiljö- och 

kulturarvsfrågor, lokal litteratur, historiska kartor, upplysningar från sagespersoner 

och egna fältbesök år 2015: 

Viscariaområdet med omgivningar har en speciell kulturmiljöstruktur för ett 

norrländskt fjällnära inland. Läget i landskapet har medfört att området använts för 

jakt, fiske och så småningom renskötsel, senare tid också industriella projekt som 

gruvdrift, vindkraft och järnvägsbyggande samt turism.  

Under förhistorisk tid var bosättningar i inlandet framför allt knutna till de större 

sjöarna och älvarna. Människor levde av jakt, fiske och insamling av bär och växter. 

Under järnåldern började inlandets skogsmarker och fjällområden användas mer än 

tidigare vilket anses kunna förknippas med en begynnande renskötsel. Ett nytt 

bosättningsmönster blev tydligt vid slutet av järnåldern, kännetecknat av visten vid 

myrar och små vattendrag samt inne i fjällvärlden. Inga speciella sägner och 

traditioner om offerplatser och andra platser är kända i Viscariaområdet, men finns i 

omgivande landskap. 

Den jordbruksrelaterade kolonisationen av skogslandet inleddes under 1600-talet. De 

mest påtagliga spåren efter nybyggare nära Viscaria är de insprängda fastigheterna 

Kurravaara 4:3 och Ön 1:1.  

Lönsam malmbrytning kom igång i Kiruna under 1900-talet, men fyndigheterna i 

Kiruna, Luossavaara och Kirunavaara var då kända alltsedan slutet av 1600-talet.  
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Inga kända industrihistoriska lämningar i Viscariaområdet har dock sådan karaktär att 

de förmodas höra till tiden före år 1850.  

Kommunikationsstråk finns vid Viscaria, varav särskilt den gamla färdvägen mellan 

Kurravaara via ströängen i Viscariaområdet till Holmajärvi nere vid Kalixälven förefaller 

kunna identifieras i terrängen med ledning av traditionsuppgifter, bläckningar på träd 

och bedömningar av var den lämpligaste färdvägen bör ha gått. 

Inom planområdet finns ett antal kulturmiljövärden som redovisas nedan.  

Riksintresset för kulturmiljövården, BD 33 Kiruna-Kirunavaara utgörs av ett unikt 

samhällsbygge från 1900-talet med stadsplan, byggnader och gruvindustriella uttryck. 

Området av riksintresse sträcker sig en bit över verksamhetsområdets östra gräns 

(Riksantikvarieämbetet, 2022). I den officiella beskrivningen anges motivering och 

viktiga uttryck för riksintresset:   

”Stadsmiljö och industrilandskap från 1900-talets början där tidens ideal för ett 

mönstersamhälle förverkligades på ett unikt sätt i det oexploaterade fjällandskapet. 

Staden Kiruna grundades på landets då största industriella satsning, gruvbrytningen i 

de norrbottniska malmfälten, och har utvecklats till ett centrum för norra Norrlands 

inland” (Riksantikvarieämbetet, 2021) .  

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.  

En fornlämning av lämningstypen härd finns i sydvästra delen av planområdet. Detta 

är en rektangulär härd med stenskoning som påträffades vid arkeologisk undersökning 

år 2005. Totalt fem övriga kulturhistoriska lämningar finns inom planområdet, två i 

form av gruvhål lokaliserade strax väster om Peuravaara, två i form av bläckningar på 

träd och ett brott/täkt som beskrivs som stentäkt eller gruvhål av 1900-talskaraktär 

(LK Konsult, 2022). Se Tabell 5-1 nedan. 

Tabell 5-1. Registrerade objekt enligt fornsök inom planområdet (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

ID   Lämningstyp enligt RAÄ:s 

terminologi 

Fornsök: L1991:248  

RAÄ-nummer: 

Jukkasjärvi 2682 

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition 

eller namn 

(bläckning) 

Fornsök: L1991:249 

RAÄ-nummer:  

Jukkasjärvi 2683 

Brott/täkt 

(stentäkt eller gruvhål?) 

Fornsök: L1991:260  

RAÄ-nummer: 

Jukkasjärvi 2684 

Gruvhål 

Fornsök: L1992:7767 

RAÄ-nummer: 

Jukkasjärvi 2215 

Härd 
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Fornsök: L1992:7803 

RAÄ-nummer:  

Jukkasjärvi 2217 

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition 

eller namn 

(borttagen bläckning) 

Fornsök: L1992:7961 

RAÄ-nummer: 

Jukkasjärvi 2256 

Gruvhål  

(prospekteringsgrop eller grop av annan 

typ) 

Fornsök: L1992:8070 

RAÄ-nummer:  

Jukkasjärvi 2222 

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition 

eller namn 

(bläckning) 

 

Kända kulturhistoriska lämningar i närområdet redovisas i Figur 5-19.  

 

Figur 5-19. Kända kulturmiljövärden enligt Fornsök inom planförslagets område 
(Riksantikvarieämbetet, 2022).  

Enligt sametingets hemsida är marker norr och söder om Viscariaområdet av 

riksintresse för renskötsel, men i Viscariaområdet redovisas inga sådana. Västerut 

redovisas en raststuga, rastbete, uppsamlingsområde, trivselland och en ej röjd led 

inom Laevas sameby. Norrut redovisas rastbete och trivselland i Gabna sameby. Inga 

speciella kulturhistoriska objekt (t.ex. arbetshagar som kan ha intilliggande härdar) 

redovisas i Viscariaområdet (LK Konsult, 2022). 



 

 
MKB för detaljplan Viscaria 

Sida 48/73 

   

 

INTERNAL 

5.4.2 Bedömning av nollalternativet 

Nollalternativet 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. 

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 (LK Konsult, 

2022). 

Påverkan på fornminnen och riksintresset för kulturmiljövården Kiruna [BD 33] 

bedöms som försumbara. 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 (LK Konsult, 2022).     

Enligt kulturmiljöanalysen bedöms kulturmiljön inneha ett litet värde utifrån att stora 

delar av Norrlands fjällnära inland har en liknande struktur och kulturhistoria som 

markerna kring Viscaria, med skillnaden att gruvdriften vid Viscaria satt en särskild 

prägel på området. Inga kända objekt eller kulturhistoriska skeenden förefaller unika i 

vare sig riksperspektiv eller regionalt/lokalt perspektiv (LK Konsult, 2022).  

Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra ingen eller försumbar 

negativ konsekvens i jämförelse med nuläget förutsatt att skyddsåtgärder enligt 

miljötillståndsansökan för gruvverksamhet vidtas. 

5.4.3 Bedömning av planförslaget 

Planförslaget innebär i korthet att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 

planområdet med samma effekter och konsekvenser som nollalternativet innebär. 

Liksom i nollalternativet bedöms kulturmiljön inneha ett litet värde. 

Ett genomförande av planförslaget möjliggör dock högre totalhöjder, från dagens 

+595 m ö.h. och +570 m ö.h. till +605 m ö.h. i norra delen och 630 m ö.h. i södra 

delen. Det, innebär en ökning om som mest 35 m i ett begränsat område. 

Planförslaget innebär även en utökning (6,3 ha) av planområdet i väst, vilket möjliggör 

för att ytterligare mark tas i anspråk för gruvverksamhet. 

Planförslaget bedöms ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet. De förändringar 

planförslaget innebär med ökning av totalhöjder i begränsat område liksom utökning 

av planområdet om ca 6,3 hektar bedöms inte ge ytterligare negativa konsekvenser i 

förhållande till nollalternativet. Genom att säkerställa totalhöjder för gråbergsupplagen 

liksom utreda vidare en optimal placering för byggnader inom planområdet kan dock 

gruvetableringens påverkan på stadens siluett minskas.     

Sammantaget bedöms skillnaden mellan planförslaget och nollalternativ avseende 

kulturmiljö bli försumbar, detta under förutsättning att nedan föreslagna åtgärder 

vidtas. 

5.4.4 Åtgärdsförslag 

För att minimera påverkan på kulturmiljö föreslås följande åtgärder: 

• Området i söder som planeras för gråbergsupplag säkerställs för en totalhöjd 

om + 630 m ö.h. 
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• 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.  

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. 

5.5 Hushållning med naturresurser 

5.5.1 Förutsättningar 

Relevanta aspekter för hushållning med naturresurser i planen bedöms vara påverkan 

på markanvändning så som rennäring.  

En rennäringsanalys har utförts av Swedish Geological AB (Swedish Geological AB, 

2022). Rennäringsanalysen syftar till att undersöka och bedöma eventuella 

konsekvenser för rennäringen i berörda samebyar. Likaså att identifiera och 

rekommendera åtgärder som i första hand undviker, och i andra hand avhjälper, 

eventuella negativa effekter som förutspås kunna uppstå till följd av gruvverksamhet. 

Detta avsnitt beskriver rennäringens bedrivande i nuläget liksom dess förutsättningar 

kring planområdet som ligger inom Laevas samebys renskötselområde, men tangerar 

även Gabna samebys renskötselområde i norr. Planområdet ligger inom en del av 

samebyarnas året-runt-marker som utgör förvinter-, vinter- och vårvinterbete för 

Laevas och vinter- och vårvinterbete för Gabna.  

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.  

Både Laevas och Gabna sameby delar sina marker med många andra markanvändare. 

Störningar från konkurrerande markanvändning är speciellt påtagliga i trakten omkring 

Kiruna.  

Områden kring Kiruna stad, LKAB:s verksamhet, och planområdet 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 dock 

till stor del om hur samebyarna kan anpassa sig och förhålla sig till olika störningar, 

och trakten kring Kiruna är idag ett område som samebyarna framför allt passerar 

genom samlad, bevakad flytt mellan höst/vår- och vinterbete.  

Delar av planområdet vid Viscaria är redan idag obrukbart som renbete på grund av 

tidigare gruvdrift (sandmagasin, gråbergsupplag och vägar) samt vindkraftverkens 

uppställningsytor med tillfartsvägar.  
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Planområdet gränsar till ett utpekat riksintresseområde för rennäring inom Laevas 

sameby i söder, vilket till stor del inte kan nyttjas som renbete då det överlappar med 

LKAB:s sandmagasin. Vidare, inom Gabna sameby löper den centrala delen av en 

riksintresseklassad flyttled ca 2 km norr om planområdet, med omgivande riksintresse 

beläget som närmast ca 1 km ifrån planområdet (Figur 5-20). 

 

Figur 5-20. Utpekade områden av riksintresse för rennäring (Länsstyrelserna, 2022). 

 

Allmän beskrivning om samebyarna 

Laevas och Gabna är två angränsande fjällsamebyar belägna i Norrbottens län med 

totala arealer om respektive 4 630 km2 och 3 666 km2. Laevas betesmarker sträcker 

sig från väster om Kebnekaisemassivet till Tärendö i öster, och Gabnas betesmarker 

sträcker sig från Riksgränsen i väster till Junosuando i öster. Ungefär 30 % av 

renbetesmarkerna inom samebyarna är definierade som riksintresse. 

Laevas har 17 aktiva renskötselföretag som tillsammans omfattar ca 100 personer. 

Det högsta tillåtna antalet renar vintertid är 8 000 st. De viktigaste 

renskötselanläggningarna innefattar skiljningsanläggningen i Buollánorda belägen 

drygt 20 km väster om Kiruna, Aitejokk slakthage vid Kalixälven mellan Kiruna och 

Nikkaluokta, samt gärden för kalvmärkning vid sommarvistet i Alesjaure.  
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Gabna har 11 registrerade renskötselföretag och det högsta antalet tillåtna renar som 

samebyn får hålla vintertid är 6 500. Gabnas sommarviste ligger i Rovvidievvá, knappa 

20 km sydväst om Abisko, och samebyn har sina huvudanläggningar för samling, 

skiljning och slakt i närheten av Rensjön. 

De olika beteslanden kan för båda samebyarna enkelt delas in i vår-sommar-höstbete 

väster om de spärrstängsel som löper tvärs igenom respektive sameby väster om 

Kiruna, och vinterbete öster om spärrstängslen se Figur 5-21 och Figur 5-22. I fallet 

med Laevas sameby löper spärrstängslet direkt väster om det planerade 

verksamhetsområdet. 

Rennäringens markanvändning omkring planområdet 

Renskötselns markanvändning omkring planområdet redovisas översiktligt med 

utgångspunkt från ett så kallat normalår. Alla år är dock unika vad gäller väder, 

växtlighet och eventuella yttre störningar och gör därmed avvikelser från vad som 

beskrivs som ”normalåret” vanligt förekommande.  

Laevas sameby 

Laevas genomför normalt höst/vinterflytten till vinterbetet någon gång under 

november-december genom samlad/bevakad flytt av enskilda vintergrupper från 

skiljningsanläggningen Buollánorda. Flytten sker primärt längs huvudflyttleden som 

går centralt i samebyn och genom spärrstängslet vid en punkt som kallas 

Buoddumohkki. Enligt de källor som kunnat studeras bedöms ca 90% av vinterhjorden 

passera utmed denna flyttled som går som närmast ca 4 km söder om den planerade 

verksamheten, medan troligtvis högst en vintergrupp per år nyttjar en nordligare 

belägen flyttled som går förbi verksamhetsområdet. Det råder oklarhet kring hur flytt 

förbi det planerade verksamhetsområdet går till i detalj.  

Vår/vinterflytten västerut genomförs under mars-april och även den genomförs 

sannolikt främst genom samlad flytt av hela vintergrupper, alternativt genom bevakad 

flytt av mindre grupper av renar. Vid denna flytt passeras spärrstängslet utmed 

huvudflyttleden innan renarna släpps på fri strövning. En mindre del renar förflyttar sig 

till vårlandet genom fri strövning, vilket dock har försvårats efter omdragningen av 

Malmbanan.  

Rastbeten strax väster om planerat verksamhetsområde bör vara av betydelse för den 

vintergrupp som flyttar genom detta område. Betet består här av främst starr på 

myrarna, vintergröna växter kring kallkällor samt trädlav på björk. Väster om 

spärrstängslet bör området kring Eatnamvárri utgöra ett funktionellt betes- och 

samlingsområde hösttid.  

Det egentliga vinterbetet sträcker sig normalt från en linje söder om Kiruna mot 

Kalixfors, och vidare österut i skogslandet. Det är dock möjligt att området omkring 

Viscaria tidvis utnyttjas för vinterbete av den vintergrupp som håller renarna närmast 

Kiruna, om det är ont om bete på andra håll i vintermarkerna. 
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Figur 5-21. Översikt över huvudsaklig markanvändning kring planförslaget inom Laevas sameby 
(Sametinget, 2022). 

Gabna sameby 

Under höstvintern, i november-december, samlar Gabna renarna för slakt och skiljning 

i Rensjön. Samebyns vintergrupper flyttar företrädesvis till fots och höstflytten sker då 

längs den södra flyttleden som löper norr om och utmed Malmbanan och väg E10 emot 

Kiruna. 

Under vinterbetet i december-mars, stannar normalt en grupp i området norr om 

Kiruna och betar mellan Rautas och Laxforsen medan övriga grupper betar längre 

österut. Mellan Rautas och Kiruna utgör väg E10 och Malmbanan, som är stängslad, 

sannolikt en barriär så att renarna inte betar söder därom. Istället torde området 

mellan Malmbanan och samebygränsen användas av Laevas snarare än Gabna.  

Någon gång i mars-april företas flytten västerut mot vår- och kalvningslandet. 

Vårflytten sker normalt längs den norra flyttleden, längs Torneälven förbi Laxforsen, 

dvs. på flera kilometers avstånd från Viscaria (Swedish Geological AB, 2022) 

Buoddumohkki 
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Figur 5-22. Översikt över huvudsaklig markanvändning kring planförslaget inom Gabna sameby 
(Sametinget, 2022). 

5.5.2 Bedömning av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 

planområdet då det är förenligt med gällande detaljplaner, vilka är flexibla och där 

inga skyddsåtgärder för rennäringen säkerställs.  

En etablering av gruvverksamheten skulle således innebära ett direkt ianspråktagande 

av mark inom Laevas sameby i jämförelse med nuläget. Beräknat bortfall av potentiell 

betesmark p.g.a. direkt ianspråktagande motsvarar ca 0,2% av samebyns året-runt-

marker. Sett till planområdet i sin helhet är ca 150 ha redan idag är hårdgjorda 

och/eller exploaterade ytor som inte erbjuder renbete. (Swedish Geological AB, 2022) 

Vid en gruvetablering behöver både spärrstängslet och flyttleden som går genom 

planområdet dras om så att de löper väster om området. En omdragning av 

spärrstängslet kommer att medföra att en mindre del av nuvarande höstbete blir 

otillgängligt.  

Påverkan utanför planområdet utvärderas utifrån bedömd influenszon om 3 km. Inom 

denna zon är stora delar av renbetet redan förlorat på grund av Kirunavaaragruvans 

och Kiruna stads direkta ianspråktagande av mark, och kvarstående areal motsvarar 

ungefär 0,75% av Laevas året-runt-marker. (Swedish Geological AB, 2022) 

I och med att den flyttled som går förbi Viscaria måste omlokaliseras skulle flytten för 

den vintergrupp som använder denna flyttled möjligtvis kunna försvåras – och då 

framför allt vid passage närmare verksamheten och influenszonens centrum – medan 

så nödvändigtvis inte måste vara fallet.  
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Gällande Gabna utgör området inom influenszonen inte attraktivt eller åtkomstbart 

bete på grund av störningar från Kiruna stad, väg E10 och Malmbanan med tillhörande 

stängsling. Influenszonen överlappar med den riksintresseklassade flyttleden som 

används av flertalet av Gabnas vintergrupper vid höstflytten. Den typ av samlad, 

bevakad flytt som sker idag längs denna flyttled bör dock i stort kunna fortgå som 

tidigare då flyttleden är belägen i influenszonens ytterkant och eftersom renar under 

samlad flytt inte påverkas av störningar på samma sätt som fritt strövande renar. 

(Swedish Geological AB, 2022) 

I rennäringsanalysen har ingått att bedöma eventuell påverkan på rennäringen från 

stoft och partiklar i luft, påverkan från vattenhantering och eventuella störningar från 

ökad tågtrafik. För samtliga aspekter har påverkan bedömts som ringa. (Swedish 

Geological AB, 2022) 

Värdet för rennäringen av det markanspråk som sker i och med en gruvetablering 

bedöms som små, 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. 

Rennäringen bedöms vara av lokalt värde.  

Effekterna av en etablering av gruvverksamhet kommer innebära små effekter för 

rennäringen. Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra små 

negativa konsekvenser i jämförelse med nuläget. Detta är förutsatt att skyddsåtgärder 

enligt miljötillståndsansökan för gruvverksamhet vidtas. 

5.5.3 Bedömning av planförslaget 

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.  

Ett genomförande av planförslaget möjliggör dock högre totalhöjder, från dagens 

+595 m ö.h. och +570 m ö.h. till +605 m ö.h. i norra delen och 630 m ö.h. i södra 

delen. Det innebär en ökning om som mest 35 m i ett begränsat område. En ökning av 

höjderna medför inte ytterligare konsekvenser för rennäringen i jämförelse med 

nollalternativet. Dock medför höjdökningen positiva effekter då det möjliggör för hela 

fyndigheten att brytas ut och markanvändning inom planområdet optimeras liksom 

användning av naturresurser. 

Planförslaget innebär även en utökning (6,3 ha) av planområdet i väst, vilket möjliggör 

för att ytterligare mark tas i anspråk för gruvverksamhet. Utökningen bedöms dock 

begränsad i förhållande till planförslagets totala storlek och varken områden eller 

flyttleder av riksintresse för rennäring förekommer som kommer påverkas. 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.  

Med anledning av ovanstående bedöms planförslaget sammantaget ge likvärdiga 

konsekvenser som nollalternativet, små negativa konsekvenser. De förändringar 

planförslaget innebär med ökning av totalhöjder i begränsat område liksom utökning 

av planområdet om ca 6,3 hektar bedöms inte ge ytterligare negativa konsekvenser i 

förhållande till nollalternativet.  

De sammantagna konsekvenserna för planförslaget bedöms därför som försumbara i 

förhållande till nollalternativet. 
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5.5.4 Åtgärdsförslag 

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. 

Övriga relevanta skyddsåtgärder avseende naturresurser utöver ovan föreslagna 

hanteras inom ramen för ansökan om miljötillstånd, exempelvis;   

• Flytt av spärrstängsel samt utformning och omlokalisering av flyttled genom 

planområdet.  

• Instängsling av gruvindustrins verksamhetsområde liksom stängsling som 

behövs 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 ex. för 

buller, damning, markförhållanden, landskapsbild etc. kan tillsammans med strategier 

för efterbehandling verka för att begränsa konsekvenserna på rennäringen. 

5.6 Markmiljö 

5.6.1 Förutsättningar 

En statusrapport har upprättats inom ramen för ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken (AFRY, 2022). Statusrapporten ska redovisa de föroreningar som 

förekommer i mark och grundvatten inom det område där gruvverksamheten bedrivs 

eller kan komma att bedrivas (anläggningens område). Aktuella delområden som 

omfattades var gråbergsdeponier, sandmagasin, klarningsmagasin samt 

industriområde (Figur 5-23). 
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Figur 5-23. Översiktskarta över det planerade verksamhetsområdet med aktuella delområden 
inom Viscaria (AFRY, 2022). 

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 (AFRY, 2022). 

Resultaten av analyserade jordprov med avseende på alifater, aromater, PAH och 

metaller jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 

Bedömning av status med avseende på förorenande ämnen är att det främst är det 

f.d. industriområdet som är tydligt påverkat. Analyserna visade att området generellt 

är förorenat av metaller. I 41 av de totalt 46 analyserade proverna påträffades koppar, 

arsenik, kobolt, barium, kadmium eller zink över Naturvårdsverkets riktvärden för 

mindre känslig mark (MKM).  
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Halter av koppar överstigande Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall (FA) 

påträffades i flertalet prover och zink över FA detekterades i ett prov. Halterna av 

övriga analyserade metaller låg under MKM. Inga halter av alifater, aromater, BTEX 

eller PAH påträffades över MKM.  

Resultaten av analyserade grundvattenprover med avseende på organiska ämnen och 

metaller jämförs mot SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten samt SPI:s 

riktvärden för petroleumämnen i grundvatten.  

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. 

Utsläpp från mark till närliggande recipienter redovisas i avsnitt 5.2 ovan som berör 

vattenmiljön inom planområdet. 

5.6.2 Bedömning av nollalternativet 

Nollalternativet innebär i korthet att gruvverksamhet med tillhörande dagbrott- och 

underjordsbrytning, anrikning, deponering av gråberg och anrikningssand, ReMining, 

vattenverksamhet och anläggande av industriområde samt sand- och 

klarningsmagasin kan komma att anläggas inom planområdet då det är förenligt med 

gällande detaljplaner. Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls.  

Nollalternativet innebär dock utbyggnad i mindre omfattning, detta då aktuellt 

planförslag möjliggör för ytterligare industrimark när ett 6,3 hektar större område tas i 

anspråk. 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. 

Sammantaget 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. 

5.6.3 Bedömning av planförslaget 

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.  

Ett genomförande av planförslaget möjliggör dock högre totalhöjder, från dagens 

+595 m ö.h. och +570 m ö.h. till +605 m ö.h. i norra delen och 630 m ö.h. i södra 

delen. Det, innebär en ökning om som mest 35 m i ett begränsat område. 

Planförslaget innebär även en utökning (6,3 ha) av planområdet i väst, vilket möjliggör 

för att ytterligare mark tas i anspråk för gruvverksamhet. 

Sammantaget bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet. 

De förändringar planförslaget innebär med ökning av totalhöjder i begränsat område 

liksom utökning av planområdet om ca 6,3 hektar bedöms inte ge ytterligare negativa 

konsekvenser i förhållande till nollalternativet.  

De sammantagna konsekvenserna för planförslaget bedöms därför som försumbara i 

förhållande till nollalternativet. 
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5.6.4 Åtgärdsförslag 

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. 

5.7 Risk för hälsa och säkerhet 

5.7.1 Förutsättningar 

Enligt 2 kap. 5 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska bebyggelse lokaliseras till 

mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.  

I detta avsnitt behandlas konsekvenser till följd av risker för människors hälsa och 

miljön. De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs i första 

hand av risker förknippade med förutsättningar vid planområdet. De delaspekter som 

bedöms ge betydande miljöpåverkan är riksintresse för totalförsvaret, klimat samt 

alstrande av avfall som uppstår inom gruvverksamhet. 

5.7.1.1 Riksintresset totalförsvaret  

Planområdet ligger inom riksintresse för Försvarsmakten och är ett så kallat 

”lågflygningsområde”, se Figur 5-24 nedan. Lågflygningsområden utgör områden av 

betydelse enligt 3 kap. 9 § första stycket miljöbalken och täcker en stor del av 

Norrbotten. Uppförande av höga objekt i lågflygningsområden kan skada möjligheten 

att nyttja området på ett utifrån Försvarsmaktens uppdrag ändamålsenligt sätt, vilket 

skulle påtagligt motverka totalförsvarets intressen. 

Inom ramen för planförslaget har en flyghinderanalys (Swedavia Airports, 2022) 

framtagits där det framgår att Kiruna Airports flygprocedurer inte påverkas, varken 

dagens eller i framtiden tänkbara. Kiruna Airports yttre horisontalplan påverkas men 

bedöms av flygplatsens experter att det ej utgör är ett hinder.  
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Figur 5-24. Utpekat område av riksintresse för Försvarsmakten (Länsstyrelserna, 2022). 

5.7.1.2 Klimat 

En rapport från SMHI (SMHI, 2015) beskriver dagens och framtidens klimat i 

Norrbotten baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika 

utvecklingsvägar, låga utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5). 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 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 (Länsstyrelsen Norrbottens län, 2016).  
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5.7.1.3 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 

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.  

5.7.2 Bedömning av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att gruvverksamhet med tillhörande dagbrott- och 

underjordsbrytning, anrikning, deponering av gråberg och anrikningssand, ReMining, 

vattenverksamhet och anläggande av industriområde samt sand- och 

klarningsmagasin kan komma att anläggas inom planområdet då det är förenligt med 

gällande detaljplaner. Detta förutsatt att miljötillstånd erhålls.  

Den planerade verksamheten kommer ge upphov till klimatpåverkan från de olika 

aktiviteter som sker i gruvan, så som ökade växthusgaser från transporter. 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 verksamheten 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. 

Den planerade verksamheten kommer att 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.   

En etablering av en gruvindustri i sig kan medföra konsekvenser för riksintresset 

totalförsvaret. Dock är det är endast Försvarsmakten som kan göra bedömningen av 

om en åtgärd medför påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del. 

Värden kopplat till risk för hälsa och säkerhet bedöms vara lågt och vara av regional 

karaktär. Effekter av en etablering av gruvverksamhet avseende klimat och kommer 

innebära små effekter. Ett genomförande av nollalternativet bedöms således medföra 

små negativa konsekvenser i förhållande till nuläget.  

Konsekvenser avseende riksintresset totalförsvaret kan inte bedömas. 
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5.7.3 Bedömning av planförslaget 

Planförslaget innebär i korthet att gruvverksamhet kan komma att anläggas inom 

planområdet med samma effekter och konsekvenser som nollalternativet innebär.  

Ett genomförande av planförslaget möjliggör dock högre totalhöjder liksom att 

ytterligare mark om 6,3 ha tas i anspråk för gruvverksamhet. Detta innebär att 

klimatförändringens följder med ändrade nederbördsförhållanden och ökade yt- och 

grundvattennivåer påverkar ett större område än nollalternativet. Likaså innebär det 

potentiellt att gruvverksamhetens utsläpp med växthusgaser kan komma att öka i med 

ökade transporter inom ett större område. Det innebär också potentiellt att större 

mängder avfall kan uppkomma. I förhållande till planförslagets totala yta är 

utökningen av området av begränsad omfattning och därför ses ingen ökad risk för 

klimatförändringar. Den ytterligare mängd avfall som kan komma att uppstå i och med 

utökningen och höjdskillnaderna bedöms försumbar i jämförelse med nollalternativet.  

Enligt flyghinderanalysen och Kiruna Airports experter finns inget att erinra angående 

planförslaget (Swedavia Airports, 2022).  

Sammantaget bedöms planförslaget ge likvärdiga konsekvenser som nollalternativet. 

De förändringar planförslaget innebär bedöms inte ge ytterligare konsekvenser i 

förhållande till nollalternativet.  

De sammantagna konsekvenserna för planförslaget bedöms därför som försumbara i 

förhållande till nollalternativet. Konsekvenser avseende riksintresset totalförsvaret kan 

inte bedömas och hanteras nedan i åtgärdsförslag. 

5.7.4 Åtgärdsförslag 

För att minimera risker 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. 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23 §) 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 m (45 m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Försvarsmakten är remissinstans i samband med plansamråd för detaljplanen.  

Övriga relevanta skyddsåtgärder avseende risk för hälsa och säkerhet 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.     

• Upprätta masshanteringsplan 

• Upprätta avfallshanteringsplan 

• Upprätta efterbehandlingsplan 
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5.8 Kumulativa effekter 

5.8.1 Förutsättningar 

Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken samt 

miljöbedömningsförordningen.  

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 som tillsammans ger en större påverkan. 

Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till 

kumulativa effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön 

infrastruktur, möjligheten att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I 

detaljplaner som innebär förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll. 

Detta på grund av att gator med fler byggnader kan motverka luftens rörelser och 

orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för 

befolkningen. Förtätning kan även påverka möjligheten att ta hand om dagvatten och 

hantera översvämningar på grund av minskad grönyta (Naturvårdsverket, 2022). 

Miljöeffekter vars konsekvenser som i dagsläget bedöms som små kan i kombination 

med andra miljöeffekter ge en mer betydande miljöpåverkan. Nedan listas ett antal 

områden där risk för kumulativa effekter har identifierats vid etablering av 

gruvverksamhet och gäller således både för nollalternativet samt för planförslaget.  

Påverkan på naturmiljö och artskydd  

Klimatförändringar i kombination med en gruvetablerings störningar på naturmiljön 

kan ge ökad negativ påverkan på naturvärden och arter inom området. Detta kan 

också medföra undanträngningseffekter och potentiellt öka konkurrensen och 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 befolkning och människors 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.  
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Samtidigt bedöms etableringen av samma anledning bidra med positiva effekter för 

den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle och ge positiva effekter nationellt.  

Bedömning av nollalternativet 

Värdet på intressen kopplat till kumulativa effekter är högt ur ett regionalt perspektiv. 

Detta då det berör naturmiljö och artskydd, vattenmiljö, klimat, rennäring samt 

hälsoeffekter.  

Den sammanlagda påverkan av alla kumulativa effekter kan antas bli liten till måttligt 

negativ under förutsättning att erforderliga skyddsåtgärder vidtas för respektive 

miljökonsekvens och innebär därmed måttlig till stor negativ konsekvens. 

5.8.2 Bedömning av planförslaget 

Den sammanlagda påverkan av alla kumulativa effekter bedöms likvärdig med 

påverkan av nollalternativet. Detta då de förändringar planförslaget innebär med 

ökning av totalhöjder om som mest 35 m i begränsat område liksom utökning av 

planområdet om ca 6,3 hektar inte bedöms ge ytterligare negativa konsekvenser i 

förhållande till nollalternativet.  

De sammantagna konsekvenserna för planförslaget bedöms därför som försumbara i 

jämförelse med nollalternativet. 

5.8.3 Åtgärdsförslag 

Kumulativa effekter är svåra att förutspå i detalj och åtgärder för att motverka 

kumulativa effekter måste åtgärder vidtas inom respektive miljöaspektområde, se 

specifikt under respektive kapitel. Dock är det viktigt att framhärda att samordning 

och samverkan med intilliggande verksamheter bör ske för att minimera den 

kumulativa effekten.  

5.9 Påverkan under byggtiden 

5.9.1 Förutsättningar 

Under byggtiden kommer anläggningsarbeten med tunga maskiner att pågå i området. 

Byggskedet innebär en rad åtgärder som kan inverka störande och skadligt på 

omgivningen så som avbaning, masshantering och anläggning av infrastruktur, 

reningsanläggningar och industriområde. Dessa störningar är avgränsade i tid. De 

effekter och konsekvenser som ansökt åtgärd medför under byggskedet kommer 

variera i takt med att arbetet fortgår. För att minimera påverkan bör hanteringen ske 

med försiktighet och eftertanke. Det innebär förberedelse gällande skydd mot olyckor, 

damning, vattenavrinning och liknande. 

Störningarna under byggtiden orsakas av intrång, buller, luftföroreningar, vibrationer, 

damning samt risk för spill till mark och vatten.  

En annan risk under byggskedet är att föroreningar så som oljespill och suspenderat 

material kan spridas till närmaste ytvattenförekomst eller infiltrera marken och 

därmed påverka grundvattnet.  

Under byggskedet sker utsläpp till luft från arbetsmaskiner och transporter, av bland 

annat kväveoxid och partiklar. Även damning kan uppkomma i samband med 

utbyggnaden av planområdet. 

Buller och vibrationer under byggtiden bör beaktas då omkringliggande fastigheter kan 

riskeras att utsättas för störningar från transporter och byggnation. Byggskedet 

kommer också att generera mycket tung trafik.  
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Byggbuller hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser 

(NFS 2004:15). I dessa allmänna råd finns riktvärden som entreprenören ska kunna 

visa att man uppfyller i sin miljöplan samt i det löpande arbetet. Om riktvärdena för 

buller utomhus inte kan uppnås med realistiska åtgärder kan riktvärdena för buller 

inomhus användas. 

5.9.2 Bedömning av nollalternativet 

Ett genomförande av nollalternativet innebär att gruvverksamhet kan komma att 

anläggas inom planområdet, förutsatt att miljötillstånd erhålls.  

Värden kopplat till byggtiden bedöms vara måttliga och vara av lokal karaktär. Effekter 

av en etablering av gruvverksamhet avseende byggtiden kommer innebära små 

effekter under förutsättningar att skyddsåtgärder vidtas. Ett genomförande av 

nollalternativet bedöms således medföra måttlig negativ konsekvens i jämförelse med 

nuläget.  

5.9.3 Bedömning av planförslaget 

Vid genomförande av planförslaget sker störningar i form av exempelvis buller och 

vibrationer, luftutsläpp och påverkan på vatten i samma utsträckning som i 

nollalternativet.  

Därmed bedöms en måttlig negativ förändring ske, och värdet på intressena som 

byggskedet påverkar bedöms som måttliga. Den sammanlagda konsekvensen blir 

måttlig negativ.    

Även om ett ca 6,3 hektar större område iordningställs för gruvindustri under 

byggtiden bedöms detta inte ge ytterligare negativa konsekvenser i förhållande till 

nollalternativet.  

De sammantagna konsekvenserna för planförslaget bedöms därför som försumbara i 

jämförelse med nollalternativet. 

5.9.4 Åtgärdsförslag 

Masshantering 

• En masshanteringsplan bör tas fram för att optimera masshanteringen och 

minimera behovet av transporter. 

• Om kommande markarbeten ger upphov till misstankar om föroreningar, 

genom iakttagande av annorlunda lukt- eller synintryck, ska tillsynsmyndighet 

kontaktas för en bedömning. 

Utsläpp till luft  

• När det gäller utsläpp från arbetsmaskiner kan de minimeras genom att 

tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken avseende krav på 

att bästa möjliga teknik för att använda maskiner med låga utsläppsvärden för 

bland annat kvävedioxid och partiklar. Krav bör ställas på entreprenörerna att 

de använder maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt. Vidare kan 

tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon undvikas. 

• Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för 

miljömärkning bör väljas framför andra. Vid behov kan åtgärder vidtas för att 

så långt som möjligt undvika besvärande damning utanför området. Exempel 

på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning vid rivning, borrning, slipning 

med mera, renhållning av området och dammbindning. 
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Buller 

• Genom att buller hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 

från byggplatser (NFS 2004:15) minskar risken för störning. I dessa allmänna 

råd finns riktvärden som entreprenören ska kunna visa att hen uppfyller i sin 

miljöplan samt i det löpande arbetet. 

• Entreprenörer och byggherrar bör ta fram miljöplaner och egenkontrollprogram 

inom vilket bland annat hantering av förorenande ämnen under byggskedet 

hanteras (förvaring av kemikalier, lagring av avfall, miljöanpassade 

drivmedelmed mera). I detta ingår även att ta fram handlingsplan för buller 

och information till boende.  

Yt- och grundvatten 

• Vattenhanteringen ska tas i beaktande redan vid byggstart genom olje- och 

sedimentavskiljning samt länshållning.  

• Vatten som riskerar att förorena yt- och grundvattenförekomster ska genomgå 

erforderlig rening.  

• Gällande länshållningsregler ska tillsynsmyndigheten kontaktas vid utsläpp till 

mark- eller vattenområden.  

Kulturmiljö 

• Undersöka bevarande av kända fornminnen alternativt genomföra arkeologiska 

undersökningar avseende de fornlämningar som behöver tas bort. 

• Markera kända kulturmiljöer som behöver skyddas från oavsiktlig påverkan. 

• Avbryta grävning och snarast anmäla till länsstyrelsen om okänd fornlämning 

påträffas vid exploateringsgrävning i mark. 

Övrigt 

• Ett kontrollprogram för gruvverksamheten ska upprättas innan byggstart där 

provtagningsprogram och rutiner för egenkontroll tydligt framgår.  

6 Planförslagets påverkan på miljö- och 
hållbarhetsmål 

I nedanstående stycke analyseras detaljplaneförslaget mot globala, nationella och 

lokala hållbarhetsmål. 

6.1 Agenda 2030 

Vid FN:s toppmöte år 2015 antogs 17 globala mål och 169 delmål för hållbar 
utveckling som ska uppnås till år 2030 (United Nations Development Programme 
(UNDP), 2020). Målen redovisas i Tabell 6-1, här redovisas även vilka av målen som 
bedöms påverkas av detaljplanens genomförande. I Tabell 6-2 redovisas hur påverkan 
bedöms ske. 
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Tabell 6-1. De globala hållbarhetsmålen. De mål som bedöms påverkas av detaljplanen är 
fetmarkerade. 

Globala hållbarhetsmål 

1 Ingen fattigdom 10 Minskad ojämlikhet 

2 Ingen hunger 11 Hållbara städer och samhällen 

3 God hälsa och välbefinnande 12 Hållbar konsumtion och produktion 

4 God utbildning för alla 13 Bekämpa klimatförändringarna 

5 Jämställdhet 14 Hav och marina resurser 

6 Rent vatten och sanitet 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

7 Hållbar energi för alla 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

8 Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

17 Genomförande och globalt 

partnerskap 

9 Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 

 

 

Tabell 6-2. Bedömning av hur detaljplanens genomförande påverkar på de globala 
hållbarhetsmålen. 

Hållbarhetsmål Bedömning  

6 Rent vatten och 

sanitet 

Positiv påverkan utifrån att planförslaget möjliggör 

etablering av en gruvverksamhet där man har för avsikt 

att rena vattnet innan det släpps till recipient. Detta 

innebär även att det vatten från befintlig gråbergsdeponi 

och sandmagasin, som idag utgör en miljöbelastning, 

renas.  

7 Hållbar energi för alla  

 

Positiv påverkan genom att planförslaget möjliggör 

gruvverksamhet och en återstart av tidigare nedlagd 

gruva. Koppar är en vital del av den omställning 

samhället och världen just nu genomgår. Arbetet med att 

elektrifiera samhället kommer kräva en utbyggnad av 

kraftverk, elnät samt möjligheter att lagra elektricitet. I 

detta perspektiv bör koppar betraktas som en strategiskt 

viktigt metall. Vilket bidrar till global tillgång till modern 

och förnybar energi. 

8 Anständiga 

arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

Positiv påverkan genom att planförslaget möjliggör 

gruvverksamhet som generar arbetstillfällen både direkt 

och indirekt samt genererande av skatteintäkter.  

9 Hållbar industri, 

innovationer och 

infrastruktur 

Positiv påverkan med hjälp av inkluderande och hållbar 

industri i form av gruvverksamhet, satsning på den 

svenska gruvnäringen genom att bygga vidare på vår 

gruv- och mineralnäring och fortsätta leda innovation och 

utveckling längs hela förädlingskedjan.  
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Hållbarhetsmål Bedömning  

Detta bedöms i sin tur leda till fler arbetstillfällen inom 

kommunen, vilket i sin tur skapar  

förutsättningar för ökad generell välfärd i kommunen och 

möjlighet till hållbara investeringar. 

 

11 Hållbar städer och 

samhällen 

Positiv påverkan genom etablering av en 

gruvverksamhet som utvinner och återvinner metaller och 

mineraler för att bidra till omställningen med att 

elektrifiera samhället och minska utsläpp av fossila 

bränslen.  

Gruvor är i övrigt en viktig pusselbit i att främja den 

hållbara utvecklingen i samhället då naturresurser behövs 

för att producera allt från infrastruktur, elektronik och 

transportmedel till verktyg och maskiner i annan industri.  

Gruvverksamhet spelar således en avgörande roll för det 

hållbara samhället.  

12 Hållbar konsumtion 

och produktion 

Positiv påverkan genom att planförslaget möjliggör 

gruvverksamhet och en återstart av tidigare nedlagd 

gruva. En satsning på industriell utveckling och den 

svenska gruvnäringen möjliggör till fortsatt forskning och 

innovation inom industrin, vilket bidrar till bättre tekniker 

för att göra industrin i allmänhet säkrare, bättre och mer 

klimateffektiv. Detta bedöms i sin tur leda till fler 

arbetstillfällen inom kommunen, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för ökad generell välfärd i kommunen och 

möjlighet till hållbara investeringar. 

 

Negativ påverkan till följd av att en gruvverksamhet 

etableras tillkommer även en ökad mängd 

utvinningsavfall.  

13 Bekämpa 

klimatförändringarna 

Positiv påverkan genom etablering gruvverksamhet som 

producerar metaller och mineraler som världen är i behov 

av. Redan idag återvinner vi metaller i Sverige, men 

enbart återvinning täcker inte dagens och framtidens 

behov. Den gröna omställningen med att elektrifiera 

samhället är högst aktuell i och med de utmaningar vi 

står för att minska utsläpp av växthusgaser. Metaller är 

återvinningsbara och passar därmed in i den cirkulära 

ekonomin och spelar dessutom en avgörande roll för det 

hållbara samhället. Planområdets lokalisering möjliggör 

även godstransporter på järnväg, vilket minskar 

transporter på väg med lastbil. Även att man utnyttjar ett 

område som tidigare planlagts för gruvindustri där 

gruvverksamhet varit aktiv bidrar till att man begränsar 

ianspråktagande av ny orörd mark.  
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Hållbarhetsmål Bedömning  

Negativ påverkan då en etablering av gruvverksamhet 

kan medföra negativ klimatpåverkan under 

byggprocessen beroende på hur stor del 

skog/naturområde som avverkas samt vilka material som 

väljs och hur logistiktransporter till och från planområdet 

planeras. 

Även under driftsfas kommer gruvverksamheten ge 

upphov till klimatpåverkan från de olika aktiviteter som 

sker i gruvan. 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.  

15 Ekosystem och 

biologisk mångfald 

Positiv påverkan då de föroreningar som idag finns 

inom planområdet efter tidigare gruvbrytning och som 

påverkar nedströms ekosystem kommer tas omhand när 

en ny gruvverksamhet etableras 

Negativ påverkan för den biologiska mångfalden då 

stora delar av naturområden som finns idag försvinner till 

följd av att en gruvverksamhet etableras.  

16 Fredliga och 

inkluderande samhällen 

Positiv påverkan genom att i processen kring 

planprogrammet finns goda förutsättningar att skapa 

delaktighet och engagemang hos medborgarna. 

 

6.2 Nationella och lokala miljömål 

Sveriges nationella miljökvalitetsmål antogs 1999 och hade ursprungligen målåret 

2020. Nästa hållpunkt för de nationella miljömålen är 2030 som även är målår för de 

globala miljömålen (se avsnitt 6.1). Lokala miljömål för Kiruna kommun togs fram år 

2018 och framtagandet har involverat flertalet av kommunens verksamheter (Kiruna 

kommun, 2021). De lokala miljömålen utgår från de nationella och regionala 

miljömålen.  

Målen är uppdelade i långsiktiga mål, vilket motsvarar generationsmålen i de 
nationella miljömålen, respektive kortsiktiga mål som är tänkta att följa den femåriga 
cykeln med utvärderingar (Kiruna kommun, 2021). I Tabell 6-3 redovisas de nationella 

och lokala miljömålen. Påverkan på målen beskrivs i Tabell 6-4. 
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Tabell 6-3. Nationella miljökvalitetsmål samt lokala miljömål för Kiruna kommun. De 
fetmarkerade målen bedöms påverkas av detaljplanen. 

Nationella och lokala miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet 

Frisk luft Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker 

Giftfri miljö Levande skogar 

Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap 

Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö 

Ingen övergödning God bebyggd miljö 

Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt – och djurliv 

Tabell 6-4. Nationella och lokala miljökvalitetsmål som påverkas av detaljplanens genomförande. 

Nationella och 

lokala mål 

Bedömning 

Begränsad 

klimatpåverkan 

 

Positiv påverkan Etablering av gruvverksamhet innebär att metaller 

och mineraler kommer utvinnas för att bidra till den gröna 

omställningen och minskad användning av fossila bränslen. En 

minskning i användandet av fossila bränslen minskar klimatpåverkan 

både ur ett lokalt och regionalt perspektiv.  

Negativ påverkan Uppbyggnaden av gruvverksamheten, dvs 

byggprocessen, kan medföra negativ klimatpåverkan beroende på vilka 

material som väljs och hur logistiktransporter till och från planområdet 

planeras. Lokal negativ påverkan då skogs- och naturområden som 

reglerar lokalklimatet ersätts med gruvindustri.  

Frisk luft Inom planområdet negativ påverkan på luftkvaliteten då 

gruvbrytningen innebär dammande arbetsmoment liksom transporter.  

Positiv påverkan då etablering av gruvindustri dock innebär 

möjligheter till den gröna omställningen vilket minskar användning av 

förbränningsmotorer vilket kan förbättra luftkvaliteten i ett regionalt 

perspektiv.   

Bara naturlig 

försurning 

Ingen påverkan. Gruvverksamheten kommer inte generera några 

egentliga mänger av försurande substanser och utvinningsavfall är 

över lag nettobuffrande varför miljömålet inte påverkas. 

Giftfri miljö Positiv påverkan. Planförslaget möjliggör gruvverksamhet där man 

kan omhänderta och återvinna metaller och mineraler i befintligt 

utvinningsavfall. Genom att göra detta minskar belastningen på 

omgivningen då ämnen annars lakats ur.  

 

Negativ påverkan då byggprocessen kan medföra miljöpåverkan på 

den lokala närmiljön.  
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Dagvattenhantering, vattenrening och avfallshantering kommer också 

att medföra en ökad belastning för detaljplanen.  

Levande sjöar 

och vattendrag 

Negativ påverkan. Ökad belastning på nedströms recipient i 

avrinningsvattnet från gruvverksamheten liksom vid tömning av 

gruvan.   

Positiv påverkan. Skyddsåtgärder kommer vidtas för att tillse att 

förorenat vatten från gruvverksamheten renas. Genom att även 

avrinningsvattnet från befintligt utvinningsavfall omhändertas minskar 

detta belastningen på recipienten.    

Grundvatten 

av god kvalité 

Ingen påverkan. Även om grundvattnet avsänks lokalt under gruvan 

under drift kommer Grundvattenförhållanden efter avslutad 

gruvverksamhet i stort sett återgå till de ursprungliga.  

Myllrande 

våtmarker 

Tillfällig negativ påverkan. Även om våtmarker lokalt inom 

planområdet kommer försvinna vid etablering av gruvverksamhet 

kommer dessa efter avslutad verksamhet återetableras. Sannolikt 

kommer våtmarkerna även att öka i förhållande till nuläget.   

Levande 

skogar 

Tillfällig negativ påverkan. Även om skog lokalt inom planområdet 

kommer försvinna vid etablering av gruvverksamhet kommer denna 

efter avslutad verksamhet återetableras. Sannolikt kommer storleken 

på skogstäcken även att öka i förhållande till nuläget.   

Storslagen 

fjällmiljö 

Ingen påverkan. Även om siktlinjer mot fjällvärlden i vissa positioner 

begränsas ligger planområdet på så stort avstånd från det obrutna 

fjällandskapet att miljömålet inte påverkas. 

Ett rikt växt– 

och djurliv  

Tillfällig negativ påverkan på växt- och djurlivet inom planområdet 

då naturmiljön försvinner i samband med exploatering. Växt- och 

djurlivet kommer dock återetableras efter avslutad verksamhet och 

sannolikt kommer den biologiska mångfalden även att öka i förhållande 

till nuläget.    

 

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka någon av de regionala eller lokala 

miljömålen på ett betydande negativt sätt. Detaljplanens genomförande innebär att 

klimatmålet kan påverkas positivt genom att bidra till omställningen till en fossilfri 

framtid.  

7 Samlad bedömning 
I Tabell 7-1 nedan redogörs en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där 

nollalternativet jämförs mot nuläget och sedan jämförs planförslaget mot 

nollalternativet. Bedömningen är gjord enligt avsnitt 2.2 Bedömningsgrunder och 

åtgärder är inräknade i bedömningarna. 

Tabell 7-1. Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot nuläget och sedan 
jämförs planförslaget mot nollalternativet med stöd av bedömningsgrunderna.    =stor negativ 
konsekvens     =måttlig negativ konsekvens    =liten negativ konsekvens     =ingen eller positiv 
konsekvens    =har ej bedömts. 
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Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag Kommentar 

Naturmiljö och 
artskydd 

  Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

måttlig negativ konsekvens.  

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

naturmiljö och artskydd bli försumbar. 

Vattenmiljö     Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

måttlig till liten negativ konsekvens.  

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

vattenmiljö bli försumbar. 

Landskap   Nollalternativet liksom planförslaget bedöms 

ge stor negativ konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

landskap bli försumbar. 

Kulturmiljö   Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

ingen eller försumbar konsekvens.  

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

kulturmiljö bli försumbar. 

Hushållning med 
naturresurser 

  Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

liten negativ konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

hushållning med naturresurser bli försumbar. 

Markmiljö   Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

positiv konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

markmiljö bli försumbar. 

Risk för hälsa och 
säkerhet 

    Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

liten negativ konsekvens. Dock har 

konsekvenserna för riksintresset totalförsvar ej 

kunnat bedömas. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende risk 

för hälsa och säkerhet bli försumbar. 

Påverkan under 
byggtiden 

  Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 

måttlig negativ konsekvens. 
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Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag Kommentar 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

påverkan under byggtiden bli försumbar. 

Kumulativa 
effekter 

    Kumulativa effekter för nollalternativet liksom 

planförslaget berör naturmiljö och artskydd, 

vattenmiljö, klimat, rennäring samt 

hälsoeffekter och bedöms ge stor till måttlig 

negativ konsekvens. 

Sammantaget bedöms skillnaden mellan 

planförslaget och nollalternativ avseende 

kumulativa effekter bli försumbar. 

8 Fortsatt arbete 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innefatta en redogörelse för de åtgärder 

som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen eller programmet medför.  

Uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan bör som ett första steg 

vara att kontrollera om de förebyggande åtgärder som föreslagits i MKB:n har 

beaktats i de fortsatta planeringsprocesserna så som detaljplanering och tillhörande 

underlagsutredningar. Kommunen bör bevaka sitt miljömålsarbete och säkerställa att 

det fortsatta planeringsarbetet för Viscariagruvan ligger i linje med detta. Steg två bör 

ske genom uppföljning av bygglovshandläggning samt uppföljning av ställda krav vid 

exploateringsavtal. Ansvarig för uppföljning och övervakningen är Kiruna kommun.  

Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på önskvärt 

sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna 

upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar också 

till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt till bättre och effektivare 

miljöbedömningar. 

För etablering av gruvverksamhet inom planområdet ska det säkerställas att samtliga 

tillstånd erhålls ansökan enligt miljöbalken, så som miljöfarlig verksamhet och 

vattenverksamhet samt annan lagstiftning som kan komma att bli aktuell.  
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