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Medgivande till undersökningsarbeten inom och i anslutning
till Kiruna tätort i Kiruna kommun, Norrbottens län
Beslut
Bergmästaren medger att Luossavaara-Kltrun^v^^taAB, 556001-5835, ftädanefter
sökanden) ffu ttföta undersökningsarbeten inom 30 meter fuän alTmänväg eller sådan
vägsträckning enligt faststdlld vägplan eller från järnväg,inom 200 meter från
bostadsbyggnad, inom 200 meter fiån kyrka, hotell,
samlingslokal och
undervisningsanstalt, inom 200 meter från industrielt^rrrt^t7
anläggning samt inom område
med detaljplan enligt plan- och bygglagen inom ansökt område inom
undetsökningstillstånden Kikunavaara m S,I(iirunavaara nt 6,I{irunavaata nt 7 ,
Kiirunavaata nt 9,I{iirunavaara m 1.0,I(iirunavaara m 1L,I{iirunavaara m 72,
I(iirunavaara nt 1.3, Kiirunavaara m 1.5, Lappmalmen nr 1, Lappmalmen m 2,
Lappmalmen nt 3, Luossavaara nr 1 och bearbetningskoncessionerna l(iirunzvaatzKnt

KiirunavazraK nt 2, I(iirun^v^ r^ K nt 3, Kitunavaara I( nt 4, IöirunavaataKm
Luossavaata I( nr 1 i Kiruna kommun i enlighet med vad som angetts i ansökan.
1,

5,

Medgivandet gåller fiån den dag dä beslutet vunnit lagaktaft till och med den
31 december 2025, dock inte längte än sökanden har undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncession i de delar av området där undersökningsarbete utförs.

Bakgrund
Ansökan
Sökanden hat den 24 mars 2020 ansökt om bergmästarens medgivande enligt 3 kap. 7
$
minerallagen (1991:45). Detta då sökanden avser att utöra undersökningsarbete inom
30 meter fuän alknanväg eller sådan vägsttäckning enligt faststäild vägplan, inom 200
meter från bostadsbyggnad, inom 200 meter fränkyrka, hotell, annzLfl samlingslokal och
undervisningsanstalt, inom 200 meter från industriell anldggning samt inom område
med detaljplan enligt plan- och bygglagen inom ansökt område inom
undersökningstillstånden I(iirunavaara m S,I(iirunavaara rr 6,I(iirunavaara m 7,
I(iirunavaa ta nt 9 , Kiirunavaar a m L0, Kiirunavaat a m 71., Kiirunavaar a m L2,
I(iirunavaarum 1.3, Kiirunavaara m 1.S,Lappmalmen nr 1., Lappmalmenm2,
Lappmalmen nt 3, Luossavaata nt 1 och beatbetningskoncessionerna I(iirun avaara K nt
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1,I(iirunavaaral{nr 2, Kiitunava t^ I{ nr 3, Kiirunavaara I{. nr 4, I(iirunavaaraKnt
Luossavaata I( nr 1 i I{runa kommun, Norrbottens län.

5,

Av ansökanshandlingama fuamgär i huvudsak fötjande. Sökande planem att utföra
undersökningsarbete i form av prospektedngsborrningar under jord på ett djup om
minst 300 meter undet marl<ytan och drivning av undersökningsorter på djup om minst
400 meter under matkytan som sträcker sig genom deras undersökningstillstånd och
beatbetningskoncession, enligt bilagd karta. Undersökningsarbetena beräknas avslutas
senast den 31 december 2025.
Den borrmetod som kommer att användas är s.k. kärnborrning. Metoden innebär att
cylindriska provkärnor borras ut ur berget med hjälp av en diamantförsedd borrkrona.
Borkämorna kommet sedan att tas om hand och analyseras avseende dess innehåll av
mineral och dess övtiga egenskapet. I(ärnborrning är en bormetod som medför mycket
begränsade bullemivået och som inte heller medför sådana vibrationer som kan
transporteras vidare i betggrunden och uppfattas pä markytan, när dessa sker på de djup
som ansökan avser. Det är sökandens bedömning att dessa arbeten kan ske helt utan
påverkan på de intressen som finns på markytan inom området. I samband med
ortdrivning kommer sprängämnen att användas för attbryta isär berget så att det sedan
kan lastas ut med hjälp av lastmaskiner under jord. Det ska inte uteslutas att dessa
sprängningatkange upphov till vibrationer som kan uppfattas på markytan ifall
omgivningen ät tyst. Men vid otdrivning är den totala mängden sprängämnen som
detonerar samtidigt endast en bråkdel av den mängd som förekommer vid
malmbrytning och all sprängning kommer också att ske inom ordinarie tid för
sprängning vid gruvan, på ett djup om minst 400 meter under markytan. Vibrationerna
frän sädana sptängningat har som mest uppmätts till mindre än en fjärdedel av tiilåtet
gränsvärde föt vibtationet (riktvärdet2 mmf s får inte överstigas i mer 10 o/, av fallen)
enligt gällande miljövillkot för gruwetksamheten vid I{iruna. Enligt sökandens
bedömning kan även dessa arbeten utföras helt utan att detta medför nägra olägenheter
av betydelse för boendemiljön och de övriga intressen som finns i det aktuella området.

För att kunna fäbättre kunskap om de geologiska förutsättningarna inom
undersökningstillstånden behövet sökanden genomföra mätningen inom 30 meter från
allmän väg, inom 200 meter från bostadsbyggnad, inom 200 meter från kyrka,
^rtnaln
samlingslokal och/eller undervisningsanstalt, inom 200 meter från industriell anläggning
samt inom område rned detaljplan enligt plan- och bygglagen.

övrigt
Trafikverket, Sametinget,I(iruna kommun, innehavare av betörda bostadsbyggnader,
kytka, hoteli,
samlingslokal och undervisningsanstalt samt industriella
^nfl^n
anläggningar har underättats om ansökan och beretts tillFjlle att inom viss tid yttra sig
över denna.

Trafikverket har inkommit med ett yttrande och angett att de har inget att ednra mot
ansökan.
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Sarnetinget har inkommit med ett ytftande och i huvudsak framfört följande.
Ätbetsplaneområdet ligget inom samebyar Gabna och Laevas samt berör riksintresse för
rennäringen. Inom arbetsplaneområdet I:rar även I(iruna Sameförening sin samlingslokal.
Sametinget anser att samebyarna och sameföreningen i egenskap av ägatef tnnehavare av
fastighet ska ha möjlighet attytfta sig. De anser att LKAB ska inhämta information och
kunskap om den natw- och kulturmiljö som råder i området, om det finns några
skyddsvärda miljöer och om det beddvs annaLn näringsverksamhet. Det sket mycket
kring ICrun^ tätott och samebyarna är hårt trängda ocb, renarnas passage, strövning och
betesto påverkas negativt av varle ätgdrd. Markerna krympet vilket får konsekvensir för
samerna och den samiska kulturen, då förutsättningarna för den samiska
markanvändningen försämras.

I(iruna kommun har inkommit med ett yttrande och i huvudsak framfört följande.
I(iruna kommun hat ingen ettnran mot medgivande till undersökningsarbeten, men vill
lyfta fizlm kommunens inttessen i området. Det är viktigt att störningar som buller och
vibrationer till omgivningefl minimeras. I området gäller kommunens översiktsplan,
2018, samt fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort,^nt^gen2014.Ett
^ntagen
stort antal detaljplaner betörs också. I(ommunen vill förtydliga att det är upp till
sökanden att skaffa nödvändiga tillstånd och marklov som kan komma att behövas för
åtgården.

Till Betgsstatenhar inkommit ett antal s}dvelser med synpunkter

på LI(AB:s ansökan.
De som har inkommit med dessa skrivelser är Robin Beck6us, Estet Rovaniemi, Malin
Henriksson,EvaKangas, Lena Roshed, Evgenia Belova, Ilma och Sören Sid6r samt Per
Nilsson och Anita Enmark.

Robin Beck6us har i huvudsak framfört följande. Han motsätter sig provborrning nlnt
och i nätheten av de byggnader han ät ägarc av. Orsaken till detta är den brist på hjälp
ftån LI(AB vid tidigate sprickbildning i fasaden på de bägge fastighetern a. Hanvill att
LKAB ska etsätta de skadot som uppstått/uppstår på grund av undersökningsarbeten.
Ester Rovaniemi hat i huvudsak framfött följande. Hon märker markrörelser och
sprickbildning i Timmetmannen 16, sprickor har uppstått i garagedelen. Hon vill att
LKAB ska ersätta de skador som uppstått/uppstår på grund av undersökningsarbeten.

Malin Henr{ksson har i sin skrivelse gett uttryck för oro över en hög ljudnivä ftän
unders öknings arb etena.

Lena Roshed har i huvudsak lämnat följande synpunkter på ansökan. Hon känner oro
för föränddngar i marken som kan göra skada på deras fastigheter. Hennes fastighet har
bergvärme installetad. Förutsättningen för bergvärme är tillgång på vatten i borhålet.

Hon är undtande om det finns en plan för riskbedömning och ev. ersättning om något
'nttäffar,
exempelvis sprickbildning i fastigheten eller på uppfarten.
Evgenia Belova har i en skdvelse i huvudsak

framföt följande. Hon känner stark oro
för attvibrationer av borrning och ortdrivoirg i samband med undersökningsatbetet
kan leda till att vatten- och avloppsnät förstörs.
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Ilma och Sören Sid6r har i en skrivelse motsatt sig borrningar t när.heten av deras
fastighet. Orsaken till motsättningen är oro för vad borrnin garnakaninnebära för deras
fastighet i form av skador förorsakade av sättningar, etc i marken.
Per Nilsson och Anita Enmark hat i en skrivelse i huvudsak fuamfört följande. De
motsätter sig all gruvindustriell vetksamhet inom stadsområdet, liksom all fiids-, miliö-,
liksom egendomsstörande och skadande verksamhet. Orsaken till detta är för att de
anser att tillståndet i så fall står i strid med såväl gällande lagstiftning som med de
dksdagsbeslut som fu gallznde för nu aktuellt område.
Sökanden har undeträttats om dessa skrivelser och beretts tillPille att inom viss tid yttra
sig över dessa och i huvudsak kamfört följande. Luossavaata-Kiirunavaarz AB
konstaterar att det finns fathågor hos sakägare i ärendet, om att de undersökningar som
omfattas av ansökan kommet attmedföla störningar och skador på deras fastigheter
och byggnader samt på inftastrukturen i området.

Av denna anledning vill sökanden betona att de undersökningsarbeten som avses med
ansökan kommet attäga rum på stort djup och att dessa inte är att föwäxla med
gruwerksamhet. I samband med ett ras i en undersökningsort är det r de allu:a flesta fall
endast ftäga om min&e tas,
enstaka stenar. I syfte att undvika att det uppstår sådana
^v
ras sket en succesiv förstärkning av ortens väggar och tak med bergbult och betong. Om
det finns sprickot i berget kan taset fortsätta, men då rasmassor har en större volym än
fast betg kommer ett sådant rasområde snabbt att fyllas igen, så att raset upphör. Det ät
bolagets erfarenhet från dess verksamhet i området att ett ras i en undersökningsort kan
ha en påverkan på det ovanliggande berget, som sträcker sig maximalttre gånger ortens
takhöjd. Då det i förcvarande fall fu ftäga omundersökningsorter med en takhöjd om
sju metet och då all ortddvning kommer attäga rum på ett djup om minst 400 meter
undet mafl<ytan, kan det inte härmed uppstå någon sådan påverkan på det ovanliggande
berget, att de byggnadet och den infrastruktur som finns i området kommer till skada.

Gällande frägan om buller ska återigen framhållas att all sprängnmg kommer att ske
under ordinarie tid för sprängning i Kiirunavaarapvz,n. Den totala mängden
sprängämnen som detonerar samtidigt kommer endast vatl- en bråkdel av den mängd
som förekofiuner vid malmbrytning. Enligt sökandens bedömning kan de sprängningar
som fotdras vid arbetet således genomföras utan att de medför nägraytterhgarc
bullerstömingar, som kan uppfattas pä markytan.
Yttrandena och skrivelserna frän Ttafikverket, Kiruna kommun, Sametinget samt ovriga
sakägare kommet att sändas i sin helhet till sökanden kommer att sändas i sin helhet till
sökanden.

Motivering
Ti I I ö m

pl i g o bestö m me I se r

Enligt 3 kap. 7 $ minerallagen fär undersökningsarbete inte utan medgivande av
bergmästaren äga rum inom
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1,. område inom 30 meter från allmän väg eller sådan vägsträckning enligt

2.
3.
4.
5.

fastställd vägplan, eller från järnväg, flygplats eller kanal som är upplåten för
allmän trafik,
område inom 200 meter från bostadsbyggnad,
omtåde inom 200 meter fränkyrka, artnatt samlingslokal, undewisningsanstalt,
hotell eller pensionat eller område inom 200 meter fränvätdanstalt, elevhem
eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer än 50 personer,
omtåde inom 200 meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning,
eller
område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900).

I fall som anges i första stycket 5 fåt medgivande inte lämnas i strid med planen eller
områdesbestämmelserna. Om syftet med planen el1er bestämmelserna inte motvetkas,
får dock mindre awikelser göras.

Trots första stycket 2-4 fär undersökning ske, om medgivande har lämnats av den
som beröts av arbetet. I fall som anges i första stycket 2 ska medgivande lämnas av
ägaren till byggnaden eller marken och den som har nyttjanderätt till den. I fall som
anges i första stycket 3 och 4 ska medgivandet lämnas av ägare och
nyttj anderätts havare.
Bergmästaren fär förena sitt medgivande med villkor.

Be rg m ö sta re n s

bedöm

n in

g

Betgmästaren bedömer att det undersökningsarbete som den sökanden beskriver kan
utfötas utan att detta medför någon påverkan av betydels e pävägar, bostadsbyggnader,
kyrka, hotell, artrLafl samiingslokal, undervisningsanstalt eller industriella anläggningar.
undetsökningama kommet
rum på ett djup om minst 300 meter under
^ttåg
markytan. Av samma anledning kan undetsökningsarbetena genomföras utafl att det
resulterar i en matkanvändning som står i stdd med den aktuella detaljplanen. De
synpunkter sorn ftamföts fötanleder ingen
bedömning. Varken Trafikverket eller
^rLnan
I{iruna kommun har heller inte invänt mot de
planerade arbetena. Bergmästaren
förutsätter att sökanden följer de instruktioner som fuamgär av I(iruna kommuns
yttrande, i de fall där så fordras.

Mot denna bakgrund finner bergmästaren att medgivande enligt 3 kap. 7 $ minerallagen
kan lämnas avseende ansökt område inom undersökningstillstånden I(iirunavaata nr 5 7, Kiitunavaar^ nt 9 - 13, Kiirunavaara nt 1,5, Lappmalmen nr 1 - 3, Luossavaara nt
och bearbetningskoncessionetna I(iirunavaara I( nr 1 - 5 samt Luossavaafa K nr 1 i
1,

I(iruna kommun.
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I övrigt noterar bergmästaren att synpunkter även lämnats in på arbetets utförande,
vilket prövas inom ramen för arbetsplanen. Bergmästaren tar inte ställrring till dessa
synpunkter i detta ärende.

övriga upplysningar
Bergmästarens beslut enligt 3 kap.7 $ minerallagen innebär inte något undantag ftån
bestämmelser i annan lagstiftning. Det åligger sökanden att se till att de prövningar som
fordras kommer till stånd innan undersökningsarbetet påbötjas.

Den som planem att utföra undersökningsarbeten måste göra en arbetsplan för arbetet.
Innan arbetet inleds ska de markägarc och nyttjanderättshavare (sakdgare) som är direkt
berötda delges arbetsplanen. De har sedan tre veckor på sig att fnmföta eventuella
invändningar. Om invändningar fiamförs måste den som vill utföra undersökningarna
antingen komma överens med sakägaren eller begata att bergmästaren fastställer
arbetsplanen. I annat fall blir inte arbetsplanen gällande. I ett fastställelseärende prövar
bergmästaren fuägan sedan alla berörda partr.r fått komma till tals. I de flesta fall berörs
bata mindre delar av marken inom ett undersökningstillstånd av undersökningsatbetet.

Om området berör renskötselrätt ska arbetsplanen delges den sameby som innehavarna
tillhör.

Delgivning av beslutet
Betgmästaten beslutar att innehav^re
berörda bostadsbyggnader, specialenheter och
^y
industdella anläggningar ska delges detta beslut genom kungörelsedelgivning i
tidningarna NSD och Norbottens-Kudren samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos iänsstyrelsen i Norbottens län, se bilaga.

De som deltagit i beslutet
Detta beslut har fattats av bergmästare Åsa Persson, efter föredragning av Ida Eriksson.

Äsa Persson

Ida Eriksson
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Bilagor:
Karta övet arbetsområdet
Övetklagandehänvis ning

Övdgt:
Kopia av bergmästarens beslut sänds till Kiruna kommun, Sametinget och Trafikverket.
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga bergmästarens beslut ska ni skriva till länsstyrelsen Nortbotten.
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till länsstyrelsen Norbotten men skickas
till Betgsstaten, Vaws gataln 41r 972 32 Luleä eller mineinspect@bergsstaten.se

I övetklagandet

o
o
.
o

ska ni ange:

Vilket beslut som ni överklagat, ange beslutets diarienumrner.
Vatför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
Ni ska ange ert nalnn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Om ni anlitar ombud ska ombudets flamn, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ert överklagande ska ha kommit in till Bergsstaten senast den27 december 2021.
Om ni behovet upplysningar om hur man överklagar kan ni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se ellet telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten
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Tel. 0920-23 79 00

Bg nr:

Org.nr:202100-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@ bergsstaten.se

5803-4L74 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning

