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Medgivande till undersökningsarbeten inom Malmbergets
samhälle i Gällivare kommun, Norrbottens län

Beslut
Bergmästaten medger att Luossavaara-I{iirunavaata .NB ,556001-5835, (hädanefter
sökanden) fät utfön undetsökningsarbeten inom 30 meter fuän alknän väg, inom 200
meter från bostadsbyggnad, inom 200 meter från kyrka,
samlingslokal och
^nnan
undervisningsanstalt, inom 200 meter från industriell anläggning samt inom område
med detaljplan enligt plan- och bygglagen inom undersökningstillstånden Malmberget nr
20, Malmberget nr Z4,Malmberget nr 25, Malmberget nr 28 samt
bearbetningskoncessionema Malmberget K nt 3, Malmberget Knr ,Malmberget I( nt
5, Malmberget

angetts

I( nr 6, Malmbetget K nr 7 tGälhvare kommun i enlighet

med vad som

i ansökan.

Medgivandet gdller från den dag då besluret r,-unnit ragaktaft till och med den
31 december2025, dock inte längre än sökanden har undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncession i de delar av området där undersökningsarbete utföm.

Bakgrund
Ansökan
Sökanden har den 26 mars 2020 ansökt om bergmästarens medgivande enligt 3 kap. 7
$
minerallagen (1991:45). Detta då sökanden avser att utföra undetsökningsarbete inom
30 meter ftän dknånväg, inom 200 meter från bostadsbyggnad, inom 200 meter från
kytka,
samlingslokal och undervisningsanstalt, inom 200 meter fiån industriell
^ttnzn
anläggning samt inom område med detaljplan enligt plan- och bygglagen inom ansökt
område inom undersökningstillstånden Malmberge t m 20, Malmberge t nt 24,
Malmberget nt 25, Malmberget m 28 (tidigare benämnt Maimberget nr 18) samt
beatbetningskoncessionema Malmberget I( nr 3, Malmberget K nr 4, Maimbetget I( nr
5, Malmbetget I( nr 6, Malmberget K nr 7 i Gällivare kommun.
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Av ansökanshandlingarna ftamgär i hu.r,'udsak följande. Sökande planem att utföra
undetsökningsarbete i form av ptospekteringsborrning under jord, på ett djup om minst
300 metet under markytan och drivning av undersökningsort på ett djup om minst 500
meter under markytan inom deras undersökningstillstånd, 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 provkämor borras ut ur betget med hjälp av en diamantförcedd borkrona.
Borrkärnorna kommer sedan att tas om hand och analyseras avseende dess innehåll av
mineral och dess övriga egenskaper. Kärnborning är en borrmetod som medför mycket
begtänsade bullernivåer och som inte heller medför sädanavibrationer som kan
ttansportelas vidare i berggrunden och uppfattas på markytan, när dessa sker på ett de
djup som ansökan avser. Det ät sökandens bedömning att dessa arbeten kan ske helt
utan påverkan på de intressen som finns pä marlrytan inom området. I samband med
ortdrivning kommet sptängämnen att användas ör attbryta isär berget så att det sedan
kan lastas ut med hjålp av lastrnaskiner under jord. Det ska inte uteslutas att dessa
spdngningarkan ge upphov till vibrationet som kan uppfattas på markytzn tfall.
omgivningen är tyst. Men vid ortdrivning är den totala mängden sprängämnen som
detonetat 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 500 meter under markytan. Vibrationerna
fuän sädana sprängningar har som mest uppmätts till mindre än en femtedel av
föteskrivet riktvärde för vibrationer nattetid (3 mm/s), enligt gdllande miliövillkor för
gruwerksamheten vid Malmberget. Enligt sökandens bedömning kan även dessa
arbeten utföras helt utan att detta medför nägta olågenheter 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 behöver sökanden genomföra undersökningsarbetena inom 30
meter ftän allmänväg, inom 200 meter från bostadsbyggnad, inom 200 meter från
kyrka, znrLan samlingslokal och undervisningsanstalt, inom 200 meter ftån industriell
anläggmng samt inom område rned detaljplan enligt plan- och bygglagen.

Ovrigt
Ttafi.kvetket, GäIlivate kommun, innehavare av berörda bostadsbyggnader,lryrka, arrntlrr
samlingslokal och undervisningsanstalt samt industriella anläggningar har underrättats
om ansökan och beretts tillPiile att inom viss tid yttra sig över denna.
Gällivare kommun har inkommit med två yttranden, ett från Miliö- bygg och
täddningsnämnden samt ett yttrande från kommunstyrelsens ordförande.
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Miliö- bygg och räddningsnämnden har i huvudsak framfört följande. Inställningen är
att tillstånd kan medges men bör villkoras med att sökanden varielwartal ska redovisa
till dels länsstyrelsen i Norrbotten och dels till miljökontoretnär de tänkt botra, vart de
tänkt bora, vilken kontroll som ska genomföras för attundvika att problem uppstfu.
Anledningen till varföt ett sådant villkor bör anges är att kommunen anser att LKAB:s
atbetsplanet för undersökningsarbeteär alftför övergtipande och därför svårt att följa.
Det hat förekommit problem med sättnin gar/hältgheter som troligen orsakats av atr
stora mängder vatten pumpats bort i samband med otdrivning. Området omfattas av
detaljplan, fleta som syftar till gruvindustri men också för bland annat bostäder.
Gällivare kommun genom kommunstyrelsens ordförande Henrik Ölvebro har i
huvudsak fuamfört följande. De anset att tillstånd kan lämnas i enlighet med aktuell
ansökan. Eftersom undersökningsarbete avses bedrivas inom 200 meter från
bostadsbebyggelse inom ett omtåde som omfattas av detaljplan anser kommunen att det
ät av vikt att undetsökningsatbetet bedrivs på ett sådant sätt att hemfridszonen inte
kränks, att det inte uppkommer skada på byggnader eller kommunal infrastruktur samt
ätgätdet vidtas föt att undvika olägenheter eller risk för människors hälsa eller miljö
^tt
vid atbetets utfötande. I(ommunen föreslår kvartalsvis rapportering till länsstyrelsen i
Norbottens län, kommunens miljökontor samt samhällsbyggnads- och
teknikförvaltning med uppgifter om tidsmässiga och geografiska punkter för borrning,
vilka åtgärder som avses vidtas för attundvika att skador eller olägenheter för
människots hälsa ellet miljön, samt för att tillse att kommunen erhåller tillfredsställande
planerings föruts ättningar.

Trafikverket har inkommit med ett yttrande och har inget att erinnmot ansökan.
Skrivelset har inkommit fränLrnda Wiksten, Landahl advokatbyrä,JohanRunnman och
Inger Bäckman, OlaJohansson och Lars Olausson.

Linda Wiksten har i huvudsak lämnat följande synpunkter på ansökan. Hon har eget
vatten och vill före undersökningsarbetet påbö{as att vattnet kontrolleras avseende
kvalitet, och att kvaliteten följs upp under arberets gång, det vill säga att det sker
återkommande konttoliet för att stävja bdster i vattentillförsel och -kvalitet i god tid.
Hon påpekar vikten av infotmation som påverkar deras boendemllö fiån LI(AB:s
verksamhet i allmänhet.
Caroltna Gustavsson på Landahl advokatbyrå, ombud för Nordan i Malmberget AB, har
i en skrivelse i huvudsak lämnat följande synpunkter. Med hänsyn till de stömingar i
vetksamheten som följer med LISB:s nu ansökta tillstånd för Folkets Hus motsätter
sig bolaget att tillstånd beviljas och att tillstånd ffu. anstä till dess fastigheten har inlösts.
Johan Runnman och Inger Bäckman har i huvudsak lämnat följande synpunkter på
ansökan. De anset att Betgsstaten bör lämna ett medgivande av ansökan endast med

villkotet att deras fastighet, Malmberget 4:147,inlöses snarast, eniigt samma villkot som
övriga av gruvdriften påverkade fastighets ågare i området har beviljats, dvs. till ett värde
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motsvarande marknadsvärdet för en fastighet i Gällivate tätort med 25 procents påslag.
Skälen för deras hemställan ät följande. Den provborrning som LISB ansöker om
medgivande för utgör yttedigare en påverkan på den redan oacceptabla boendemiljön i
Östra Malmberget. De undersökningsorter som man planemr driva in under
undersökningsområdet utgfu ftän de brytningsområden som redan finns vilket innebär
att man bedrivet gruvbrytning under våra fastigheter, vilket LKAB själv sagt inte skall
ske utan att lösa in de fastigheter som ligger inom området.

OlaJohansson hat i huvudsak lämnat följande synpunkter på ansökan. Boendemiljön i
Malmbergets centrum består av knfaga stömingar på grund av sättningar och
sptängningat vilket får till följd att fastigheten skakar, tavlor r^sat fler fuän väggarna,
man blit väckt mitt i natten och vattnet är ofta brunfirgat. I sin skrivelse motsätter han
sig LKAB:s ansökan till dess hans fastighet är inlöst av bolaget.
Lats Olausson har i huvudsak lämnat följande synpunkter på ansökan. Han känner en
stor oro att bo l<:rarhär när man skall börja driva undersökningsort i berget fram mot
hans bostad där nya panncentralen skall upprättas. Han känner av sprängningarna
nattetid väldigt väl och även många sättningar dygnet runt och året om. Olausson
motsättet sig ansökan och anser att LKAB bör lösa in berörda sakägare innan gruvdrift
påbörjas i området.

Sökanden har undertättats om dessa skrivelser och beretts tillFille att inom viss tid yttra
sig över dessa och i huvudsak ftamföt följande. Luossavaara-Kiirunavaara AB har tag1t
del av dessa skrivelser och kan konstatera att det finns farhägor hos vissa av sakägarnai
ärendet, att de undersökningat som omfattas av ansökan kommer att medföra
störningat och skadot på deras fastigheter och på boendemiljön i området. Av denna
anledning vill sökanden betona att dess ansökan avser kärnborrning på ett djup om
minst 300 meter under markytan och ddvning av undersökningsorter på ett djup om
minst 500 meter under matkytan. Arbetet är inte att föwäxla med den gruwerksamhet
som bolaget bedtiver i omtådet. I(ärnborrning är en bormetod som medföt mycket
begtänsade bullernivåer och som inte heller medför sådana vibrationer som kan
transporteras vidare i betggrunden och uppfattas på markytan,när dessa sker på ett de
djup som ansökan avser. Det ät sökandens bedömning att dessa arbeten kan ske helt
utan påverkanpä de inftessen som finns pä matkytan inom området. I samband med
ortdrivning kommer sprängämnen att användas för att bryta isär berget så att detta kan
lastas ut med hjälp av lastrnaskiner under jord. Det ska inte uteslutas att dessa
sprängningarkan ge upphov till vibrationer som kan uppfattas på markytan rfalT
omgivningen är tyst. Men den totala mängden sprängämnen som detonerar samtidigt
kommet då endast att utgöra en bråkdei av den mängd som förekommer vid
malmbrytning och all sptängning kommer då också att ske inom ordinarie tid för
sptängning vid gruvan, på ett djup om minst 500 meter under matkytan. Enligt
sökandens bedömning kan även dessa arbeten utföras helt utan att detta medför några
olägenheter av betydelse föt boendemiljön och de ovdga intressen som finns i det
aktuella området. Gällande Linda Wikstens begäran om provtagning av brunnsvatten
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erinras följande. Det är sökandens avsikt att gå Wiksten till mötes och provta
brunnsvattnet undet arbetets gång. Den sökande avser därför att ta kontakt med
lTiksten föt att närmarc bestämma tidpunkten för en första provtagning samt för de
uppföljande provtagningar som fordras under arbetets gång.

samtliga inkomna ytftanden kommer att sändas i sin helhet till sökanden.

Motivering
Ti

IIö

m pl ig

a bestö m me

I se

r

Enligt 3 kap. 7 $ minerallagen fär undersökningsarbete inte utan medgivande av
betgmästat en äga rum inom

1.. område inom 30 meter fuän

allmän väg ellet sådan vägsträckning enligt
fastställd vägplan, eller från Järnväg, flygplats eller kanal som är upplåten för

2.
3.
4.
5.

allmän trafik,
område inom 200 meter från bostadsbyggnad,
område inom 200 meter ftån kytka, annzrtr samlingslokal, undervisningsanstalt,
hotell ellet pensionat ellet område inom tvåhundra meter från vårdanstalt,
elevhem eller liknande inrättning, ofn den är avsedd för mer än 50 personer,
område inom 200 meter ftån elektrisk kraftstation eller industdell anläggning,
eller
område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900).

I fall som anges i första stycket

5 får medgivande inte lämnas i strid med planen eller
områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motvetkas,

fåt dock mindre awikelser göras.

Ttots första stycket 2-4 fär undetsökning ske, om medgivande har lämnats av den
som betörs av arbetet. I fall som anges i första stycket 2 ska medgivande lämnas av
ägaren till byggnaden ellet marken och den som har nyttjanderätt till den. I fall som
anges i fötsta stycket 3 och 4 ska medgivandet lämnas av ägare och
nyttlanderättshavare.

Bergmästaren fär förena sitt medgivande med villkor.

Be rg mö sto re n s be d ö m n i n

g

Betgmästaren bedömet att det undetsökningsarbete som den sökanden beskriver kan
utföras utan att detta medför någon påverkan av betydelse pä vägar, bostadsbyggnader,
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kytka,
samlingslokal och undervisningsanstalt eller industriella anläggningar. I
^rTnarL
ovtigt konstateras att Trafikvetket inte har invänt mot att undersökningsarbetena utförs
på de sätt som beskrivs i ansökan. Undersökningarna kommet
på ett djup
om minst 300 metet under matkytan. Äv samma anledning kan^tt^garum
undersökniflgsarbetena
genomföras utan att det resulterat i en markanvändning som står i strid med den
aktuella detaljplanen.

Med anledning av kommunens synpunkter erinrar bergmästaren om följande. Vid
undersökningsarbete som bedrivs inom undersökningstillstånd, eller i dagen inom
koncession utanför markanvisat omtåde, ska bolaget lämnainformation om planerade
atbeten i de arbetsplaner som ska upprättas och delges berörda sakägare. De berörda har
möjlighet att invända mot atbetsplanen. Kopia av atbetsplanema ska även sändas till
bergmästaren, länsstyrelsen, kommunen och Sametinget. Bergmästaren finner mot
denna bakgrund inte skäl att förena beslutet med sådant villkor som kommunen
föresiagit.

Mot denna bakgrund finner bergmästaren att medgivande enligt 3 kap. 7 $ minerallagen
kan iämnas avseende ansökt område inom undersökningstillstånden Maimberge t m 20,
Malmberget nt 24-25 och Malmberget rir 28 samt bearbetningskoncessionerna
Malmberget I( nr 3-7.I övngt noterar bergmästaren att synpunkter lämnats in på
atbetets utförande, vilket ptövas 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 från
övriga bestämmelser i minerallagen eller bestämmels er r annan lagstiftning. Det åligger
sökanden att se till att de prövningar som fordras kommer till stånd innan
undetsökningsarbetet påbörj as.

Den som planerar att utföta undersökningsarbeten måste göra en arbetsplan för arbetet.
Innan atbetet inleds ska de markägare och nyttjanderättshavare (sakägare) som är direkt
betörda delges arbetsplanen. De hat sedan tre veckor på sig att fizrmfö:':- eventuella
invändningar. Om invändningat framförs måste den som vill utföra undersöknin gatna
antingen komma överens med sakägaren eller begära att bergmästaren fastställer
arbetsplanen.I annat fall blit inte arbetsplanen gällande. I ett fastställelseärende prövar
bergmästaten frägan sedan alla berötda parter fått komma tiil tals. I de flesta fall berörs
bara mindte delar av marken inom ett undersökningstillstånd av undersökningsarbetet.

Om omtådet beröt renskötselrätt
tillhör

ska arbetsplanen delges den sameby som innehavarna
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Delgivning av beslutet
Betgmästaren beslutar att berörda fastighets- och sakägare ska delges detta beslut genom
kungörelsedelgivning i tidningarna NSD och Norbottens-Kuriren samt i Post- och
Inrikes Tidningar.

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

De som deltagit

ibeslutet

Detta beslut har fattats av bergmästare Åsa Persson, efter föredragmng av lda Eriksson.

Åsa Persson

Ida Eriksson

Bilagor:
Kafta övet arbetsområdet
Overklagandehänvisning

Övdgt:
I(opia av bergmästarens beslut sänds till Trafikverket och Gäliivare kommun.
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Bilaga

BERGSSTATEN

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga bergmästarens beslut ska ni skdva till länsstyrelsen Notrbotten.
Ovetklagandet ska vara skriftligt och ställas till länsstyrelsen Nombotten men skickas
till Betgsstaten, Varvs gatan 41r972 32Luleä eller mineinspect@,bergsstaten.se

I övetklagandet

o
o
.
o

ska ni ange:

Vilket beslut som ni överklagar, ange beslutets diarienulnmer.
Yarför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni viil ha.
Ni ska ange ert natnn, telefonnummer, postadtess och e-postadress.
Om rljanhtar ombud ska ombudets namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress anges.

Ert övetklagande

ska ha

kommit in till Bergsstaten senast den27 december

2021..

Om ni behovet upplysningar om hur man överklzgatkan ni vända er till Bergsstaten, via
epost mineinspect@bergsstaten.se eller telefon 0920-23 79 00.

Bergsstaten

Varvsgatan 4L

gtzvrurc.Ä

Te|.0920-23 79 00
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