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Sammanfattning
Samhällena i Malmfälten och LKAB har levt sida vid sida i över 130 år. För
att säkra den framtida gruvdriften behöver gruvan expandera och bryta den
järnmalm som finns i marken där samhällena i dag ligger.
För Malmberget har gruvdriften inneburit stor påverkan på samhället, den
hittills utförda malmbrytningen påverkar markområden inom centrala delar
av Malmberget vilket gör att stora delar av Malmberget behöver omvandlas.

Figur 1: Vy över östra Malmberget september 2021.
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Figur 2: Vy över västra Malmberget juli 2021.
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i en deldom 2015-05-19
(mål nr M 2090-06), som ett villkor för gruvverksamheten i Malmberget,
föreskrivit att LKAB ska arbeta fram en avvecklingsplan för Malmberget.
Denna uppdaterade version av avvecklingsplanen från 2017, som har tagits
fram i enlighet med mark- och miljödomstolens dom, syftar till att ge en
samlad bild av de störningar som LKAB:s verksamhet orsakar och som
påverkar människors hälsa och miljö. Dokumentet ska även beskriva hur de
störningar gruvbrytningen orsakar är styrande för var och när bostäder
avvecklas. Avvecklingsplanen beskriver varför samhället behöver avvecklas
och processen för avvecklingen av samhället. Hur avvecklingen genomförs
praktiskt sett redovisas endast i korta drag i denna avvecklingsplan då det
hanteras i kontakt med enskilda sakägare, i mötesforum med Gällivare
kommun samt andra berörda parter.
Med utgångspunkt i avvecklingsplanen har en tidplan för köp och flytt tagits
fram, det vill säga tidsangivelser när LKAB önskar köpa berörda fastigheter
i samhället och hur länge det går att bo kvar eller bedriva verksamhet i
avvecklingsområdena. Mark- och miljödomstolens dom föreskriver
begränsningsvärden för störningar i bostadsfastigheter och de mätningar
och prognoser som genomförs avseende störningar orsakade av gruvan
utgör underlag för tidplanen för flytt. Tidplanen ser olika ut beroende på var i
samhället fastigheten är belägen.
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Tidplanen för köp och flytt uppdateras regelbundet med målsättningen att
den ska vara detaljerad per kalenderår för de närmsta åren. De som berörs
av omvandlingsprocessen ska ha vetskap om när flytt planeras då
framförhållning skapar trygghet. Aktuella tidplaner och mer information om
samhällsomvandlingen finns tillgänglig via LKAB:s webbplatser
www.lkab.com och https://samhallsomvandling.lkab.com/.
Samhällsomvandlingen är en utmaning för alla inblandade. I samråd med
Gällivare kommun, invånarna, markägare, myndigheter med flera verkar
LKAB för att samhällsomvandlingen sker med trygghet och framtidstro.
Arbetet med avvecklingsplanen har genomförts av LKAB i samråd med
Gällivare kommun och Länsstyrelsen Norrbotten.
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1 Inledning
Järnmalmen och gruvdriften i Malmfälten har lagt grunden för välmående
samhällen. För att LKAB även i framtiden ska kunna skapa välstånd genom
att erbjuda arbetstillfällen, betala skatter och vara en aktiv medspelare i
samhället behöver gruvan expandera och bryta den järnmalm som finns i
marken där Malmberget ligger. Som en följd av detta behöver Malmberget
omvandlas. Flytt av samhällen är inget nytt i Malmfälten,
samhällsomvandlingen i Malmberget har pågått i drygt 50 år. Historiskt har
det inneburit att Kiruna och Malmberget förändrats i omgångar när
bebyggelse omvandlats till industriområde.
Till skillnad från gruvan i Kiruna, där malmen finns i en sammanhängande
järnmalmsskiva, är det i Malmberget flera olika malmkroppar som breder ut
sig under bebyggelsen och påverkar den när malmen bryts i närheten. Det
innebär att avvecklingen sker i olika takt i olika delar av Malmberget.

Figur 3: Malmkroppar och brytningsnivåer år 2022.
Den hittills utförda malmbrytningen påverkar markområden inom centrala
delar av Malmberget och denna påverkan kommer att fortgå.
Tidshorisonten för avvecklingsplanen är kopplad till den brytningsplan som
gruvan har i dag. Brytningsplanen omfattar brytning av all åtkomlig malm
från nuvarande huvudnivå på 1250 m avvägning (±60 m) för Östra fältet och
850 m (±60 m) för Västra fältet, se utbredning i figur 3 ovan. Enligt
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brytningsplanen kommer malmen ner till dessa nivåer att vara utbruten
omkring år 2040. Brytningsplanen är inte statisk och kan ändras med tiden,
till exempel på grund av oförutsedda förseningar eller bättre kunskap om
malmkropparna. Även om brytningsplanen sträcker sig fram till år 2040 så
kommer den del av Malmberget som påverkas och behöver avvecklas att
vara avvecklad cirka 2026.
En följd av gruvverksamheten, och en förutsättning för dess fortgång, är att
markanvändningen inom stora delar av Malmbergets tätort behöver ändras
till industrimark för gruva, se vidare avsnitt 3.4. En konsekvens av
omvandlingsprocessen från nuvarande markanvändning till industrimark är
att befintlig bebyggelse inom berörda områden måste avvecklas och rivas.
Nya bostadsområden måste utvecklas och byggas upp och centrala
Gällivare förtätas för att invånarna i Malmberget ska få en ny bostad att
flytta till. LKAB och kommunen är överens om att en samhällsomvandling
ska genomföras för att möjliggöra fortsatt utveckling av kommunen och
fortsatt gruvverksamhet. LKAB och Gällivare kommun ingick 2012 ett
övergripande samarbetsavtal och 2019 tecknades ett avtal om justeringar
av samarbetsavtalet, som bland annat reglerar parternas respektive ansvar
i viktiga utvecklings- och avvecklingsaktiviteter. Enligt samarbetsavtalet ska
omvandlingsprocessen ske stegvis i fyra etapper under en genomförandetid
som sträcker sig fram till år 2028.
Samhällsomvandlingen innebär utmaningar för samtliga inblandade och
processen med avvecklingen av samhället ställer många svåra frågor och
kräver rimliga avvägningar mellan olika intressen. För att genomföra
omvandlingen på ett sätt som accepteras av medborgarna krävs ett bra
samarbete mellan alla inblandade aktörer. LKAB verkar därför för att
processen ska ske med trygghet och framtidstro och i samråd med
Gällivare kommun, invånarna, markägare och andra intressenter.
2 Bakgrund
För den verksamhet som LKAB bedriver i Malmberget/Vitåfors har bolaget
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet är förenat med ett antal villkor
för verksamheten, se vidare avsnitt 3. Mark- och miljödomstolen vid Umeå
tingsrätt har i en deldom föreskrivit ett villkor (villkor 30) för LKAB:s
verksamhet som säger att LKAB ska arbeta fram en avvecklingsplan för
samhället. Planen ska vara väl underbyggd och visa vilka bostäder och
bostadsområden som inom överskådlig tid oundvikligen kommer att
påverkas på ett betydande sätt och som därför måste avvecklas eller
påtagligt förändras. Syftena med avvecklingsplanen är att ge en samlad bild
av samtliga störningar som bolagets verksamhet orsakar, de direkta och
indirekta effekterna på människors hälsa och miljö som dessa störningar
kan ge upphov till samt var de är så omfattande att avveckling behöver ske.
Avvecklingsplanen ska också beskriva hur bolaget arbetar med att hantera
påverkan från gruvbrytningen för att minimera störningar i boendemiljön och
innehålla föreskrivna miljövillkor.
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Flera villkor är bestämda i förhållande till bostäder. Arbetet med att
omvandla områden där påverkan medför att villkoren riskerar att
överskridas, från bostäder till industriområde, har redan skett i stor
omfattning och arbetet fortgår.
Avvecklingsplanen beskriver omvandlingsprocessens steg och ger en
samlad bild av hur avvecklingen av Malmberget planeras och genomförs.
Utgångspunkten för avvecklingsarbetet är de föreskrivna miljövillkoren och
utifrån dessa preciseras tidplanen för avveckling.
Processen för avveckling omfattar flera steg, allt från en första information
till fastighetsägare och boende fram till att marken iordningsställs som
grönområde. I detta dokument används ordet avveckling huvudsakligen
med betydelsen att en byggnad slutar användas som bostad, alternativt
slutar användas som lokal för verksamhet.
Under arbetet med framtagandet och uppdateringen av avvecklingsplanen
har LKAB genomfört samråd med Gällivare kommun och Länsstyrelsen
Norrbotten, se bilaga 1.
3 Rättsligt ramverk för avvecklingsprocessen
Miljöbalken och minerallagen utgör centrala lagar i det rättsliga ramverk
som styr LKAB:s verksamhet och avvecklingsprocessen. För den
verksamhet som LKAB bedriver i Malmberget har bolaget tillstånd enligt
miljöbalken och bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.
För att få tillgång till den mark som påverkas av gruvverksamheten behöver
LKAB få marken anvisad av Bergmästaren enligt minerallagen. LKAB är
beroende av att befintliga detaljplaner inom påverkansområdet upphävs
eller ändras för att möjliggöra gruvindustri. Nya detaljplaner måste också
antas för att nya bostadsområden ska kunna bebyggas. Vidare krävs
bygglov och rivningslov för att bygga nya hus och avveckla befintliga hus.
Plan- och bygglagens regler utgör således också en central del i det
rättsliga ramverket som omger avvecklingsprocessen eftersom plan- och
lovfrågor styr i vilken takt utvecklingen och avvecklingen kan ske.
3.1 Miljöbalken och mark- och miljödomstolens deldom
I en deldom 2007-12-11 lämnade dåvarande miljödomstolen tillstånd enligt
9 kap. miljöbalken till LKAB för befintlig och utökad verksamhet i
Malmberget/Vitåfors (mål nr M 2090-06). Tillståndet förenades med ett antal
slutliga villkor för verksamheten, däribland utsläpp till luft av svaveldioxid
och stoft, efterbehandling och ekonomisk säkerhet. På grund av att
ytterligare utredning krävdes innan slutliga villkor kunde fastställas sköt
miljödomstolen upp vissa villkor, bland annat om vibrationer från
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sprängning, sprängningstider, buller, seismisk aktivitet samt deformationer
och sättningar.
I en deldom 2015-05-19 (mål nr M 2090-06) meddelade mark- och
miljödomstolen slutliga villkor avseende följande frågor:










damning (villkor 15, 16),
utsläpp till vatten av kväve (villkor 17, 18, 19),
sprängningstider (villkor 20, 21),
seismisk aktivitet (villkor 22, 23, 24),
deformationer och sättningar (villkor 25, 26),
buller (villkor 27),
vibrationer till följd av sprängningar (villkor 28, 29),
avvecklingsplan (villkor 30),
årligt informationsmöte (villkor 31).

Planerad och väl avvägd avveckling av berörda områden kräver tid och
måste föregås med utveckling av nya områden. Därför valde LKAB att
överklaga tre villkor; utsläpp till vatten av kväve, deformationer och
sättningar samt vibrationer från sprängningar. Överklagandet i fråga om
vibrationer från sprängning och markdeformationer avsåg främst
tidsaspekten. LKAB:s ambition var att möjliggöra en hänsynstagande
avveckling som beaktar människors hälsa och närmiljö, se vidare avsnitt 4.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd,
även Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Detta
beslut togs 2017-02-14. Mark- och miljödomstolens dom vann därmed laga
kraft från detta datum.
Utgångspunkten är att gällande tillstånd, och de villkor som föreskrivits för
verksamheten, sätter ramarna och reglerar den omgivningspåverkan som
den tillåts ge upphov till med avseende på miljö och människors hälsa.
Tillståndet kan sägas vara en tolkning av de krav som kan ställas i
förhållande till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Tillståndet
gäller gentemot alla enligt 24 kap. 1 § miljöbalken, men frågor som regleras
av miljöbalken och som inte varit föremål för prövning kan tas upp av
tillsynsmyndigheten vid sidan av vad som föreskrivits i tillståndet.
Tillståndet och villkoren kan också bli föremål för omprövning under de
förutsättningar som anges i 24 kap. 5 § miljöbalken, till exempel om det
uppkommit en olägenhet av betydelse som inte förutsågs vid
tillståndsprövningen.

Sida 10 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

3.1.1 Villkor om avvecklingsplan
Mark- och miljödomstolen har som villkor för bolagets verksamhet föreskrivit
att LKAB ska ta fram en avvecklingsplan (villkor 30). Villkorets lydelse i sin
helhet återges här:
”Bolaget ska utarbeta och redovisa en väl underbyggd plan över vilka
bostäder och bostadsområden i Malmberget som bolaget inom
överskådlig tid oundvikligen kommer att påverka på ett betydande sätt
och vilka därför måste avvecklas eller påtagligt förändras. Planen ska
utarbetas med grund i uppgifter om samtliga effekter på människors
hälsa och miljön som bolagets verksamhet ger upphov till, både direkt
och indirekt. Planen ska innehålla uppgifter om när i tiden och var och
hur en sådan påtaglig påverkan med en hög grad av sannolikhet
bedöms äga rum samt om när en avveckling eller förändring av
bostäder och bostadsområden på grund av dessa effekter måste äga
rum.
Framtagandet av planen ska göras i samråd med miljö- och
byggnämnden i Gällivare kommun och andra berörda nämnder i
kommunen samt, beträffande hantering av frågor av riksintresse i
berörda områden, med Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Planen ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 1 juli 2017.
Planen ska därefter revideras vart femte år. Planen ska efter revidering
omgående ges in till tillsynsmyndigheten.”
Syftet med avvecklingsplanen är enligt mark- och miljödomstolen att i första
hand tydliggöra vilka konsekvenser som gruvverksamheten har på
boendemiljön och vilken betydelse fastställda villkor har med avseende på
vilka delar av samhället som måste avvecklas och vilka delar som kommer
att finnas kvar.
Avvecklingsplanen lämnades in till tillsynsmyndigheten i juni 2017 i enlighet
med domen. Ingen prövning eller fastställande av planen ska göras enligt
villkoret och LKAB har inte mottagit några synpunkter på planen förrän
samråden om den nu aktuella uppdateringen inleddes. Avvecklingsplanen
utgör inte ett juridiskt bindande dokument men kan utgöra ett underlag till
ställningstaganden i andra sammanhang.
I enlighet med domen lämnas denna reviderade avvecklingsplan in till
tillsynsmyndigheten fem år efter den första planen togs fram.
3.1.2 Arbetet med den reviderade avvecklingsplanen
Under arbetet med den reviderade avvecklingsplanen har samråd
genomförts med Gällivare kommun samt med Länsstyrelsen Norrbotten,
totalt har två samråd genomförts med Gällivare kommun och två med
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länsstyrelsen. Vid samråden har Gällivare kommun och länsstyrelsen
informerats gällande processen för arbetet med uppdateringen av
avvecklingsplanen, innehållet i planen och behovet av revideringar som
LKAB identifierat.
Under samråden har synpunkter lyfts fram av företrädare för Gällivare
kommun och länsstyrelsen. Dessa synpunkter har varit värdefulla i
revideringsarbetet. Se vidare bilaga 1 som sammanfattar de synpunkter
som inkommit vid samråden.
3.2 Minerallagen
Minerallagen ska möjliggöra samhällets försörjning av nödvändiga metaller
och mineral. Minerallagen innebär emellertid inte några undantag från
miljölagstiftningen. Vid prövning av gruvverksamhet tillämpas reglerna i
miljöbalken precis som för annan industriell verksamhet med skillnaden att
prövningen av motstående allmänna intressen (3 och 4 kap. miljöbalken) i
huvudsak förutsätts ske inom ramen för prövningen av
bearbetningskoncession enligt minerallagen.
3.2.1 Bearbetningskoncession
Bearbetningskoncession enligt minerallagen prövas av Bergmästaren som
avgör vem som har rätt till utvinning av en mineralfyndighet och gränserna
för det område som får brytas. Prövningen av ett ärende om
bearbetningskoncession ska också omfatta frågan om fyndigheten är
ekonomiskt utvinningsbar och om utvinning kan ske i förhållande till
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken, till exempel i
förhållande till rennäring och kulturmiljö.
LKAB bedriver sin bearbetning i Malmberget inom ramen för flera
bearbetningskoncessioner som beslutats över tid.
3.2.2 Markanvisning
För att bedriva gruvdrift krävs, utöver bearbetningskoncession och tillstånd
enligt miljöbalken, att marken som ska tas i anspråk för själva
gruvbrytningen, och med den sammanhängande verksamhet, först har
anvisats enligt minerallagen (5 kap. 1 § minerallagen). Bergmästaren
beslutar efter ansökan av tillståndshavaren om markanvisning. Genom
markanvisningen knyts rätten att utvinna mineral till rätten att nyttja den
mark eller det utrymme som krävs för verksamheten. Gruvdrift förutsätter
därför i många fall ianspråktagande av mark för vilken äganderätt och
nyttjanderätt tillkommer annan än den som avser att bedriva
gruvverksamheten. Ett beslut om markanvisning behövs även om
innehavaren av bearbetningskoncessionen äger den mark som behövs för
gruvdriften, detta för att rätten att utvinna mineral och möjligheten att göra
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det alltid ska följas åt. Även mark utanför verksamhetsområdet kan anvisas
av säkerhetsskäl enligt 9 kap. 2 § minerallagen om den hotas av ras eller
sättningar på grund av bearbetningen.
Bearbetningskoncession och markanvisning får inte strida mot detaljplan
eller områdesbestämmelser. Om syftet inte motverkas får dock mindre
avvikelser göras (4 kap. 2 § sjätte stycket minerallagen). Frågan om
avveckling och utveckling av bostadsområden är inte något som LKAB
ensamt råder över. LKAB:s gruvdrift är beroende av att Gällivare kommun
upphäver eller ändrar gällande detaljplaner för de områden vars befintliga
användningsområden inte medger gruvindustri, detta för att LKAB därefter
ska kunna få marken anvisad av Bergmästaren. LKAB måste kunna visa att
marken behövs för gruvdriften för att den ska kunna anvisas.

Figur 4: LKAB:s bearbetningskoncessioner och markanvisningar i
Malmberget.
3.2.3 Ersättning enligt minerallagen
Bestämmelser om LKAB:s ersättningsskyldighet finns i minerallagen. Enligt
7 kap. 3 § minerallagen ska koncessionshavaren ersätta skada eller intrång
som föranleds av att mark eller annat utrymme tas i anspråk för bearbetning
eller därmed sammanhängande verksamhet. Koncessionshavaren ska
även lösa fastighet eller del av fastighet på begäran av fastighetsägaren om
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synnerligt men uppstått. Ersättningsberättigade är fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt, till exempel nyttjanderätt. Hur ersättningen ska
beräknas styrs av expropriationslagens bestämmelser.
Ersättning för intrång ska motsvara den minskning av fastighetens värde
som intrånget innebär. Ersättning för skada ska utgå för fastighetsägarens
ekonomiska skada. Detta kan bland annat inkludera ersättning för
fastigheten och kostnader för flytt till annan fastighet. Däremot ersätts inte
förlust av eventuella affektionsvärden. Avdrag för ålder och bruk ska också
göras vid värdering av viss egendom som ska ersättas. Om en hel fastighet
tas i anspråk genom markanvisning ska löseskilling betalas med ett belopp
som motsvarar fastighetens marknadsvärde med ett schablonmässigt
tillägg om 25 procent av marknadsvärdet. Det procentuella påslaget utgår
dock inte för all ersättning som kan bli aktuell vid markanvisning. För den
ersättning som betalas för övriga skador, som till exempel flyttkostnader,
utgår inget påslag. De expropriationsrättsliga ersättningsreglerna innehåller
ett antal bestämmelser som kan innebära en viss reducering av den
ersättning som ska utgå. Rätten till ersättning kan även begränsas i vissa
fall. Om en åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att höja expropriationsersättningen kan ersättningen bestämmas så som om åtgärden inte hade
vidtagits.
Ersättningarna som LKAB erbjuder de sakägare som ingår frivilliga
överenskommelser om fastighetsförsäljning och flytt till nya bostäder och
lokaler, baseras på en generös tolkning vid tillämpningen av reglerna om
ersättningen vid ett ianspråktagande av mark enligt minerallagen. Generellt
sett är det visat att fastighetsägare erhåller större ersättningar vid frivilliga
överlåtelser än vid ett förfarande som sker tvångsvis (se SOU 2012:61 s.
135), se även avsnitt 5.5.
3.3 Samarbetsavtal med Gällivare kommun
Samhällsomvandlingen förutsätter ett nära samarbete mellan Gällivare
kommun och LKAB. I syfte att reglera LKAB:s ansvar för de skador som
uppkommer, samt det gemensamma ansvaret för omvandlingsprocessen,
tecknade LKAB och kommunen ett samarbetsavtal i april 2012, vilket vann
laga kraft 2014-05-05. Samarbetsavtalet utgör ett ramverk för LKAB:s och
Gällivare kommuns gemensamma ansvar för omvandlingsprocessen i
Malmberget.
Enligt samarbetsavtalet ska parterna löpande informera varandra om
arbetet med omvandlingsprocessen och verka för att minimera de
störningar på omgivningen som oundvikligen uppkommer till följd av
processen. LKAB ansvarar enligt avtalet för att avveckla befintliga
byggnader inom avvecklingsområdet och ersätta kommunalteknik, flytta
vissa kulturbyggnader, iordningställa miljözoner samt i skälig utsträckning
verka för att ersättningsbostäder uppförs. Gällivare kommun har enligt

Sida 14 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

samarbetsavtalet en skyldighet att verka för att de detaljplaneåtgärder som
krävs för omvandlingsprocessen genomförs samt att avyttra kommunal
obebyggd mark och kommunalteknik.
LKAB och Gällivare kommun har tecknat två tilläggsavtal daterade 2014-0128 respektive 2019-06-26 där vissa justeringar av samarbetsavtalet har
gjorts. Bland annat har etappområdena och genomförandetiderna för de
olika etapperna justerats. Vidare har parterna kommit överens om att
ytterligare ett tjugotal kulturbyggnader ska flyttas.
3.3.1 Etappindelning enligt samarbetsavtalet
Gällivare kommun och LKAB har tittat på i vilken takt områden i Malmberget
berörs av gruvbrytningen och vilka delar som lämpar sig att hanteras
samtidigt. Parterna har därför valt att i samarbetsavtalet med tillhörande
tilläggsavtal dela upp avvecklingen i fyra definierade huvudetapper.
Etappindelningen innebär att omvandlingsområdet successivt utryms och
befintlig bebyggelse rivs.
Respektive etappområde har utformats med beaktande av de befintliga
detaljplanernas omfattning och av naturliga geografiska avgränsningar.
Genomförandetiden och gränserna för respektive etapp har förändrats på
begäran av Gällivare kommun genom tilläggsavtal tecknat 2019-06-26.
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Figur 5: Etappindelning enligt tillägg till samarbetsavtalet som tecknades år
2019 mellan Gällivare kommun och LKAB.
Uppdelningen i etapper beror på att det inte är praktiskt genomförbart att
avveckla hela Malmberget samtidigt. Nya bostäder och lokaler saknas och
det tar tid att bygga nytt. För att samhällsomvandlingen ska bli framgångsrik
är LKAB och Gällivare kommun överens om att utveckling ska gå före
avveckling. Nya bostadsområden behöver etableras och befintliga
bostadsområden behöver förtätas så att både boende och näringsidkare i
avvecklingsområdena har någonstans att flytta. Utvecklingen av nya
bostäder sker främst inom de områden som har pekats ut som
utvecklingsområden, se mer om detta i avsnitt 5.3 nedan. En förutsättning
för att utveckling ska kunna gå före avveckling är att det finns tillgång till
detaljplanelagd mark att bebygga. Inom Gällivare kommun råder det brist
på detaljplanelagd mark, främst för flerfamiljshus, vilket påverkar
förutsättningarna för utveckling negativt.
Samarbetsavtalet täcker inte hela det nuvarande avvecklingsområdet. Delar
av östra Malmberget samt de ej detaljplanelagda områdena Bolagsområdet
och Kilen omfattas inte av avtalet.
Etappindelningen i samarbetsavtalet utgör i sig en plan för avveckling av
samhället, men etapperna stäcker sig över relativt långa tidsspann. I tillägg
till samarbetsavtalet från 2019 preciseras hur omvandlingsområdet under
perioden 2012–2028 omvandlas från dess nuvarande användning till
industrimark för gruva. Det är svårt att sätta årtal på en långsiktig prognos,
särskilt när det gäller en så komplex process som samhällsomvandlingen
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som omfattar ett betydande geografiskt område och sträcker sig långt fram i
tiden.
Processen för avveckling och utveckling kan inte bestämmas av LKAB
ensamt. Genomförande av samhällsomvandlingen är beroende av en väl
fungerande samverkan med ett stort antal intressenter och frivilliga
uppgörelser med sakägare. Flera av de kommunala besluten som krävs för
att omvandlingsprocessen ska kunna genomföras är föremål för en
demokratisk process och myndighetsutövning. Kommuner har planmonopol
vilket innebär att det endast är en kommun som kan besluta om antagande
av detaljplaner för nya bostadsområden samt ändringar i detaljplaner så att
bebyggda områden kan övergå till industrimark. En detaljplan kan
överklagas, vilket också kan påverka omvandlingsprocessen sakligt men
främst tidsmässigt.
För att få åtkomst till marken inom påverkansområdet måste LKAB även
träffa avtal med sakägarna om förvärv av fastigheter. Markåtkomst kan
också uppnås tvångsvis genom markanvisning enligt minerallagen men det
är en komplicerad och tidsmässigt långdragen process som endast blir
aktuell om frivilliga avtal inte kan tecknas.
Eftersom det generellt sett tar lång tid innan en lagakraftvunnen detaljplan
finns på plats innebär det att den tid det tar innan LKAB kan få åtkomst till
marken är lång, detta måste beaktas i de tidplaner som tas fram. Om
nödvändiga detaljplaner inte antas i tid kan det orsaka stora problem för
gruvverksamheten och den fortsatta samhällsomvandlingen.
3.4 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten
och byggande. Plan- och bygglagen innehåller bland annat föreskrifter om
upprättande av detaljplaner. En detaljplan anger hur ett markområde får
användas och bebyggas. Enligt plan- och bygglagen är det kommunerna
som har ansvaret för samhällsplanering och beslutar om detaljplaner,
bygglov och rivningslov inom kommunen. Att det är kommunerna som
ansvarar för planläggningen följer av 1 kap. 2 § plan- och bygglagen. Detta
kallas för det kommunala planmonopolet.
I Malmberget saknas detaljplaner för Bolagsområdet (Hermelin, Johannes)
samt området Kilen, för övriga delar av Malmberget finns gällande
detaljplaner. När bebyggelsen avvecklas behöver berörda detaljplaner
ändras till att avse område för industrimark för gruva, alternativt upphävas.
Beslut om ändrad eller upphävd detaljplan tas som huvudregel av
kommunfullmäktige i Gällivare kommun.
I dag har arbetet med att ändra de flesta detaljplanerna som finns inom
avvecklingsområdet från bostads- till industriändamål påbörjats.
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Indelningarna i detaljplaneområden samt statusen för detaljplanerna
framgår i figur 6 nedan.

Figur 6: Detaljplanerade områden i centrala Malmberget år 2022 som
berörs eller kommer beröras av avvecklingen. Gröna områden är i dag
ändrade till industrimark, övriga områden håller på eller behöver ändras från
nuvarande markanvändning till industrimark för att gruvans verksamhet ska
kunna fortgå.
3.5 LKAB:s gruvindustriområde i Malmberget och markanspråk
Gruvindustriområdet är ett begrepp som används för att referera till den
plats eller område som tagits i anspråk för den faktiska verksamheten och
som bolaget i dag förfogar över. Med avseende på framtiden omfattar
gruvindustriområdet även de markområden som bolaget bedömt
nödvändiga att ta i anspråk för att fortsatt bedriva verksamheten. Det
omfattar Vitåfors (området där förädlingsverken är belägna), de områden
där gruvverksamheten bedrivs och den mark där påverkan innebär att
området inte kan nyttjas för annat ändamål och därav behöver tas i anspråk
för gruvdriften, utan att någon verksamhet pågår där. Området är i stort sett
helt avgränsat med stängsel.
Det finns ingen definition på gruvindustriområdet som är koordinatsatt eller
bestämd i alla avseenden. Det område som LKAB förfogar över för att
bedriva verksamheterna utgår från en rad olika förhållanden, beslut och
andra dokument som är styrande ur olika aspekter. Det gör att området i
vissa delar kan ändras efter behov medan andra ändringar fordrar prövning
eller beslut i något annat avseende. De väsentligaste är följande:
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-

Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Dessa är
entydigt avgränsade med koordinater och avgör inom vilket område
utvinning av mineral får ske.

-

Beslut om markanvisning enligt minerallagen. Besluten ger
förfoganderätt till den mark som behövs för utvinningen och med
utvinningen sammanhängande ändamål, oavsett ägande eller avtal
om nyttjanderätt. Besluten är koordinatsatta men all mark som
omfattas av beslut om markanvisning nyttjas inte. Avgränsningen i
förhållande till vad som är ändamål som sammanhänger med
utvinningen gör att inte all verksamhet med koppling till gruvdriften
behöver och/eller kan omfattas. Markanvisningen är ingen
miljöprövning utan kopplar ihop rätten till utvinning med
förfoganderätten över marken som behövs för att genomföra den.
LKAB bedriver inte verksamhet på all mark som är anvisad enligt
minerallagen, så den ingår inte i sin helhet i gruvindustriområdet.

-

Krav på att hålla behövligt stängsel enligt minerallagen.

-

Kommunala detaljplaner och områdesbestämmelser för
gruvindustriändamål. Planerna anger vilken markanvändning som är
tillåten enligt plan- och bygglagen men är inte en förutsättning för att
bedriva gruvdrift och med den sammanhängande verksamheter.
Detaljplaner för annat ändamål än gruvindustri kan däremot utgöra
hinder för andra beslut som krävs för att gruvverksamheten ska
kunna bedrivas enligt minerallagen och miljöbalken.

-

Ägarförhållanden och nyttjanderättsavtal till mark som inte omfattas
av markanvisning enligt minerallagen och inte heller behöver göra
det.

-

Tillstånd enligt miljöbalken innehåller inte regelmässigt detaljerade
geografiska avgränsningar men beskrivningar av
gruvindustriområdet. Detta gäller även för LKAB:s verksamhet i
Malmberget.

-

Villkoren i miljötillståndet har också betydelse för hur och var
verksamheter kan bedrivas. Villkor som innebär begränsningar av
störningar och olägenheter i omgivningen kan också medföra att
annan markanvändning inte kan fortsätta, till exempel boende. Att
störningarna från gruvverksamheten som inte kan undvikas blir så
omfattande att villkoren inte kan innehållas och bostadsområden
behöver avvecklas innebär inte i sig att det därmed ingår i
gruvindustriområdet. Annat markutnyttjande, till exempel som
parkområde, kan vara möjligt.

Sida 19 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

-

Den mark som faktiskt tagits i anspråk för verksamheten.

Ovanstående innebär att gruvindustriområdet i viss utsträckning kan
förändras över tid men de förändringar som är av betydelse för
boendemiljön sker i enlighet med förutsedda processer styrda av villkoren
för verksamheten.

Figur 7: Bilden visar gruvindustriområdes geografiska utbredning där det blå
området visar det nuvarande området som omges av staket. De röda
linjerna är prognosen för de markdeformationer som kan medföra behov av
utvidgning av det instängslade området. På bilden syns även de
tillkommande markanspråk som en kommande samlad tillståndsansökan för
befintlig verksamhet och anläggningarna för tillverkning av fossilfri
järnsvamp, den så kallade Hybrit-tekniken, kommer att omfatta. Planerad
verksamhet innebär inte några förändringar avseende behov av avveckling
av bostäder.
4 Människors hälsa och miljö
4.1 Miljövillkor för störningar i boendemiljön
Den verksamhet som LKAB bedriver påverkar miljön på olika sätt, villkoren
för denna påverkan regleras i mark- och miljödomstolens dom i mål nr M
2090-06, dels i den deldom som meddelades 2007-12-11 och dels i den
deldom där de uppskjutna frågorna behandlades vilken meddelades 201505-19. Syftet med villkoren är att sätta ramarna för de olägenheter som
omgivningen ska tåla utifrån miljöbalkens bestämmelser.
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De villkor som är avgörande för var och när avveckling av Malmberget
måste ske är villkor 25 (deformationer och sättningar), villkor 28 (vibrationer
från sprängningar) samt villkor 22 (vibrationer från seismisk aktivitet). Även
villkor 15 (damning) och villkor 27 (buller) påverkar boendemiljön och måste
beaktas.
4.2 Direkt påverkan på boendemiljön
Gruvbrytningen påverkar var och när avveckling måste ske. Störningar
uppstår till följd av brytningen av de malmkroppar som ligger i anslutning till
samhället samt övrig verksamhet som bedrivs vid brytningsområdena. När
störningarna kommer tillräckligt nära och ökar i intensitet så är
förutsättningarna inte längre förenliga med en god boendemiljö. LKAB
bedriver ingen produktion direkt under mark där människor bor eller vistas.
För att gruvverksamheten ska fortleva och trygga framtiden för Gällivare
kommun måste det område som påverkas av gruvbrytningen expandera.
Planering av samhällsomvandlingen utgår från planer för brytning och
avsänkning av malmkropparna. Gruvbrytningen är det som orsakar
störningar så som markdeformationer, vibrationer från sprängningar och
seismiska händelser. Bolagets övriga verksamhet ovan jord ger upphov till
störningar så som buller och damning.
När en tidplan för avveckling tas fram värderas störningarna så att en rimlig
prioritering görs utifrån beslutade miljövillkor. Olika miljöstörningar från
brytningen är påtagliga i varierande grad beroende på bebyggelsens läge i
förhållande till brytningsområdena.
Figur 8 nedan visar översiktligt var olika typer av miljöstörningar är mest
påtagliga i förhållande till miljövillkoren men figuren är inte begränsad till att
störningarna endast uppträder i de redovisade områdena. Störningar så
som vibrationer från sprängningar eller seismiska händelser kan vara
märkbara i hela avvecklingsområdet och i mindre grad även utanför
avvecklingsområdet. De markerade områdena i figuren visar var
störningarna är mest påtagliga i dag och de närmaste åren, bilden kommer
att förändras med tiden då brytningen fortskrider. Det innebär att områden
som i dag är väldigt påverkade kan komma att bli mindre påverkade och
samma sak för de områden som i dag är mindre påverkade som kan
uppleva större påverkan när brytningen framskrider.
Sedan avvecklingsplanen lämnades in 2017 och fram till 2022 har vissa
justeringar av figur 8 skett. Förändringarna grundar sig i att de uppmätta
värdena har visat sig vara både något under- samt överskattade i de
tidigare prognoserna för vissa områden. Området benämnt Kilen har i den
uppdaterade figuren inkluderats vid påverkan av vibrationer från seismik då
händelser, delvis till följd av brytningen i malmkroppen Parta, har gett
upphov till flera överskridanden av värdena i miljövillkor 22. Området väster
om Kaptensgropen har ändrats från gult till lila då villkor 25
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(markdeformationer) enligt prognos kommer överskridas först för
närliggande avvecklingsområde.
För att minimera påverkan på boendemiljön anpassas produktionen i
malmkropparna beroende på deras närhet till, och typ av påverkan på,
samhället. Då produktionen i exempelvis malmkroppen Hens visat sig
generera höga vibrationsvärden från sprängning i västra Malmberget har
åtgärder som nyttjande av mindre borrhål i sprängkransarna (89 mm i stället
för 115 mm) implementerats. Detta minskar mängden sprängämnen och
därmed resulterande vibrationer. Även anpassade tändplaner för
sprängning av kransar nyttjas där bergmassan närmast samhället bryts upp
först för att uppnå en avskärmande effekt.
När höga vibrationsvärden från seismisk aktivitet uppmätts stoppas
produktionen i de områden som bedöms vara orsaken till dess att
aktiviteten åter är på acceptabla nivåer. För att minimera risken för
uppkomst av höga vibrationer från seismiska händelser tillämpar LKAB
sprängningsrestriktioner på antalet sprängningar per produktionsområde.
Sprängningsrestriktionerna inkluderar även begränsningar för vilka
produktionsområden som sprängs samtidigt då vibrationer från vissa
områden har visats samverka och intensifierats. Detta görs inte enbart för
att minska markvibrationer utan även för att bibehålla säkerheten nere i
gruvan.
Uppföljning av LKAB:s miljöpåverkan och störningar görs genom ett flertal
olika mätningar, se vidare avsnitt 4.4–4.8. Sammanställning och utvärdering
av dessa mätningar utgör, tillsammans med bedömningar av hur
störningarna kommer att utvecklas framåt i tiden, ett underlag för tidplanen
för flytt, se avsnitt 5.6.
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Figur 8: Bilden visar dagens brytningsnivåer i förhållande till gruvans lokala
koordinatsystem där djupet är i förhållande till Välkommatoppen och inte
från markytan ovanför respektive produktionsområde. Färgmarkeringarna
indikerar var miljöstörningarna är mest påtagliga vid inlämnandet av
avvecklingsplanen. Vibrationer från sprängningar och seismiska händelser
kan vara märkbara i hela Malmberget, markeringarna är enbart en
indikering på vilka områden som i dag är mest utsatta i förhållande till villkor
i miljödomen. Detta utgör underlag till tidplanen för avveckling.
• Grönt område: Indikerar område där det finns risk för överskridande
av gränsvärdet för vibrationer från sprängning.
• Gult område: Indikerar område där bedömningen är att det är störst
risk för större vibrationer från seismiska händelser.
• Lila område: Indikerar område där markdeformationer överstigande
gränsvärde prognosticeras inträffa inom de närmaste åren.
4.3 Indirekt påverkan på boendemiljön
LKAB har respekt och förståelse för det vemod och även sorg som finns
hos malmbergsborna när samhället succesivt avvecklas. Malmberget
byggdes upp gemensamt med gruvbrytningen i slutet av 1800-talet.
Gruvarbetarna som kom behövde bostäder nära sina arbetsplatser då
allmänna kommunikationer saknades och det var nödvändigt att ha korta
avstånd mellan hem och arbetsplats efter ett skift i gruvan. En kåkstad
växte upp. Redan då talades det om att gruvan kunde påverka bebyggelsen
på sikt. När samhället skulle stadsplaneras 1895 varnade det dåvarande
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gruvbolaget, Aktiebolaget Gellivare Malmfält (AGM), för att en av
malmkropparna skulle komma att påverka samhället.
För de människor som i dag bor inom områden som ska avvecklas finns
självklart många frågor och ibland även oro inför framtiden. Var nästa
bostad kommer att finnas och hur boendeekonomin påverkas är stora och
viktiga frågor för enskilda människor och familjer. De som flyttar till ny
bostad i något av utvecklingsområdena ställs inför en förändring som kan
upplevas positiv i vissa delar samtidigt som det kan innebära oro och
saknad. De människor som berörs av omvandlingsprocessen måste därför
bemötas med respekt.
Omvandlingsprocessen påverkar samhällsstrukturen i de områden som
avvecklas och som finns i anslutning till avvecklingsområden. Underlaget
minskar för olika verksamheter så som förskolor, skolor,
idrottsanläggningar, lokaltrafik, butiker och annan samhällsservice.
Verksamheter som föreningslokaler, äldreboenden med mera måste
omlokaliseras. För att hantera dessa frågor på ett bra sätt krävs ett nära
samarbete mellan LKAB och kommunen.
Mer om utveckling av nya bostadsområden finns i avsnitt 5 och figur 11.
4.4 Miljövillkor 25 Deformationer och sättningar
Villkor 25 innebär följande: Inom ett avstånd av 100 meter från gränsen till
bostadsfastigheter i Malmberget och Koskullskulle får markytan till följd av
gruvbrytningen inte påverkas mer än 2 ‰ vertikalt eller 3 ‰ horisontellt.
Villkoret gäller från och med 2018-01-01. Innebörden av villkoret illustreras
principiellt i figur 9 nedan.
Prognoser för markdeformation och staketdragningar görs huvudsakligen
utifrån brytningsplanerna samt det underlag som GPS-mätningar av
installerade mätplintar ger. LKAB har installerat mätpunkter på markytan i
Malmberget vilka mäts in regelbundet. De första 228 mätpunkterna
installerades under 2009, därefter har ytterligare mätpunkter installerats
samtidigt som andra utgått då de hamnat inom rasriskområde, totala antalet
mätpunkter kan därför variera något över tid. Nuvarande antal mätplintar är
cirka 260 stycken.
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Figur 9: Principiell bild av hur fastigheter berörs av miljövillkor 25.
4.5 Miljövillkor 28 Vibrationer från sprängningar
Villkor 28 innebär följande: Sprängningar i gruvan ska genomföras på ett
sådant sätt att vibrationerna i enskilda bostäder i Malmberget och
Koskullskulle minimeras. Högsta svängningshastighet, mätt som
komponentmax (PCPV), i sockeln på enskilda bostäder får inte överstiga 3
mm/s nattetid (kl. 22-07) och 6 mm/s dagtid (kl. 07-22) vid mer än 5 procent
av de tillfällen då sprängning genomförs efter den 2017-07-01. Värde som
inte får överskridas är 12 mm/s dagtid och 6 mm/s nattetid. Vibrationerna
mäts enligt mätstandard SS 460 48 66:2011 och redovisas årligen i
miljörapporten och successivt under tillsynsmöten.
LKAB mäter vibrationer i installerade vibrationsmätare och gör prognoser
baserat på utfall. Åtgärder har vidtagits för att försöka minska vibrationerna,
vilka har gett positivt resultat avseende vibrationer, men har påverkat
produktionen och/eller arbetsmiljön negativt. Avvägningen mellan
störningarna för omgivningen tillsammans med åtgärder som inte är allt för
ingripande i produktionen är därför fortsatt aktuell. Över tid förbättras
situationen generellt sett då de områden som ligger närmast gruvområdet
avvecklas i takt med att samhällsomvandlingsprocessen fortskrider.
Tidsaspekten är kritisk för att hinna tillskapa nya ersättningsbostäder för att
kunna avveckla bostäder i de områden som berörs i den takt som krävs.
4.6 Miljövillkor 22 Vibrationer från seismiska händelser
Villkor 22 innebär följande: Bolaget ska verka för att bostäder som utsätts
för upprepade vibrationer till följd av seismisk aktivitet, som överskrider 6
mm/s dagtid (kl. 07.00–22.00) och 3 mm/s nattetid (kl. 22.00–07.00),
avvecklas. Värdena avser högsta svängningshastighet, mätt som
komponentmax (PCPV), i sockeln på enskilda bostäder.
Vibrationer från seismiska händelser detekteras både i gruvans geofoner
och i samma vibrationsmätare (geofoner) som mäter vibrationer från
sprängningar (villkor 28). Seismiska händelser är mycket svåra att
prognosticera. Bedömningar av framtida risk för seismiska händelser

Sida 25 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

grundar sig på mätningar av de händelser som inträffat, men också på
framtida brytningsplaner.
I arbetet med planen för avveckling är en avvägning att bedöma i vilka
områden risken är störst för större seismiska händelser, detta är en grund
för hur avveckling av bostäder prioriteras. Vibrationer från seismiska
händelser mäts i dagsläget enligt samma mätstandard som villkor 28 (SS
460 48 66:2011). LKAB arbetar ständigt med att utveckla egenkontrollen av
mätningarna. Ett exempel på detta är ett mätförsök som pågår vid
inlämnandet av denna avvecklingsplan där mätning av seismiska händelser
också sker enligt den tyska standarden DIN4150. Under försökstiden
utvärderas seismiska händelser utifrån båda dessa mätstandarder.
Redovisning av vibrationer från seismiska händelser sker dels i de
seismikmeddelanden som skickas ut vid större händelser och dels i den
årliga miljörapporten. Både seismikmeddelanden och miljörapporten finns
publicerade på LKAB:s webbplats www.lkab.com.
4.7 Miljövillkor 15 Damning
Villkor 15 innebär följande: Bolaget ska vidta skäliga åtgärder för att undvika
störningar för omgivningen till följd av diffus damning.
LKAB mäter damning i Malmberget, dels genom månadsuppföljning av
nedfallande stoft i olika delar av samhället, dels genom en så kallad PM10mätare, vilken mäter partiklar mindre än 0,010 mm. Erfarenhetsmässigt är
risken störst för mycket damning tidigt på våren under dagar när vädret är
torrt och blåsigt.
LKAB arbetar löpande med att minska damningen, främst genom åtgärder
på industriområdet så som bevattning, insådd, trädplantering med mera.
Samhällsomvandlingen kan i sig också ge en positiv effekt då hårdgjorda
ytor, vägar och hus ersätts av grönytor och växtlighet. LKAB:s bedömning
är att detta villkor inte är styrande för avvecklingen av bostäder.
4.8 Miljövillkor 27 Buller
Villkor 27 innebär följande: Den ekvivalenta ljudnivån från LKAB:s
verksamhet får utomhus vid bostäder inte överstiga 40 dB(A) nattetid (kl.
22–07), 45 dB(A) kvällstid (18–22) och 50 dB(A) dagtid (07–18). Den
momentana ljudnivån får inte överstiga 55 dB(A) utomhus vid bostäder.
Buller kontrolleras med mätningar och beräkningar, bullerkällor som visar
sig ge ett stort bidrag byggs antingen bort eller dämpas för att gränsvärdena
ska kunna innehållas. För att reducera bullerpåverkan byggs
bullerdämpande strukturer som bullerplank längs vägar och bullervallar inne
på industriområdet. Även infartsvägen för tung trafik till LKAB i Vitåfors har
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dragits om i en sträckning som ligger längre bort från majoriteten av
bostadsbebyggelsen i Koskullskulle.
4.9 Områden som inte omfattas av avvecklingen
De områden i Malmberget som inte omfattas av avveckling är områden där
beslutade villkor inte förväntas överskridas inom den överskådliga tid som
denna plan redogör för. Det är inte heller så att det i nuläget finns anledning
att anta att påverkan på områdena kommer att öka med tiden till den grad
att avveckling blir aktuellt. Olägenheter i boendemiljön som är tillfälliga, till
exempel i samband med rivningsarbeten i närheten, eller som avser sådant
som inte regleras i miljöbalken, kan inte medföra behov av avveckling i den
mening som mark- och miljödomstolen avsett.
Villkor 22 om vibrationer från seismisk aktivitet har varit särskilt
omdiskuterat då det inte finns någon självklar gräns för vad som avses med
“upprepade tillfällen” enligt villkoret. LKAB:s uppfattning är att de tillfällen då
vibrationsnivåerna i villkoret överskridits utanför de områden som ingår i
planen för avveckling ska ses som “enstaka” i förhållande till villkoret. Det
kan vara rimligt att utgå från vibrationerna årsvis men även att se över tid
om det förefaller finnas en fortgående ökning. Som mest har det förekommit
fyra tillfällen med överskridanden vid någon mätpunkt under ett år utanför
avvecklingsområdena, se figur 10. Detta kan ses i relation till villkoret om
vibrationer från sprängningar, som nivåmässigt är detsamma som villkor 22,
vilket medger att det överskrids vid 5 procent av tillfällena, det innebär cirka
18 gånger/år. Vibrationerna från seismisk aktivitet kommer oregelbundet
och kan innebära större olägenheter för de boende än de från sprängning.
Det är inte bolagets uppfattning att motsvarande antal ska godtas utan färre
tillfällen av överskridna nivåer bör anses utgöra “upprepade tillfällen”. Andra
faktorer som kan vägas in är hur mycket nivåerna överskrids vid de tillfällen
det sker och om de under en period kommer tätt inpå varandra.
Utvecklingen över tid bör vara av betydelse men inte på så sätt att enstaka
tillfällen adderas år efter år. Inte heller kan överskridanden vid olika
mätpunkter till följd av samma seismiska händelse adderas utan det måste
då behandlas som ett tillfälle. LKAB avser att ta upp en dialog med
tillsynsmyndigheten länsstyrelsen om tolkningen av villkor 22 men anser
alltså inte att de överskridanden av nivåerna i villkoret som förekommit kan
anses vara annat än enstaka tillfällen och det finns inte någon ihållande
trend över tid som visar att tillfällena blir fler.

Sida 27 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

Figur 10: Bilden visar antalet överskridanden av de angivna nivåerna i
miljövillkor 22 som skett från 2017-06-01 till 2022-06-01. Gröna markörer
anger aktiva mätare och gråa markeringar inaktiva mätare vid upprättande
av avvecklingsplanen. Perioder markerat med “-” visar på period då
mätpunkten ej varit aktiv. (V.G.= Västra Gränsgatan).
5 Samhällsomvandlingsprocessen
5.1 Samarbetet mellan LKAB och Gällivare kommun
En viktig förutsättning för samhällsomvandlingsprocessen och dess
fortskridande är samarbetet med berörda parter såsom kommunen,
invånarna, markägare och myndigheter. LKAB och Gällivare kommun har
ett tätt samarbete som främst sker genom olika grupperingar där parterna
skickar olika representanter beroende på vilka frågor som avhandlas.
Grunderna för samarbetet är överenskommet i samarbetsavtalet från 2012
och grupperingarna och sammansättningen i grupperna varierar under
processens gång beroende på behov.
För de övergripande frågorna rörande samhällsomvandlingen finns en
övergripande styrgrupp, styrgruppen skickar uppdrag till de olika
undergrupperna. Antalet undergrupper varierar över tid beroende på vilka
behov som finns. Exempel på undergrupper som är aktiva när denna
avvecklingsplan lämnas in är mark- och bostadsgruppen som hanterar
övergripande frågor gällande bostadsförsörjningen i Gällivare. Som
undergrupp till mark- och bostadsgruppen finns exploateringsgruppen som
arbetar med praktiska frågor som köp av mark och avtal kopplade till
byggnationer av områden. Under mark- och bostadsgruppen finns även en
detaljplanegruppen som arbetar med detaljplaner som är gemensamma för
LKAB och Gällivare kommun.
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För avvecklingsarbetet finns en avvecklingsgrupp som hanterar de
praktiska genomförandefrågorna kring avveckling. Som undergrupper till
avvecklingsgruppen finns projektgrupper för vattenförsörjning, rivningar,
staket, avfall, anläggandet av miljözoner och anpassningar inom till
exempel fiber, elkraft, fjärrvärme och VA. LKAB och Gällivare kommun har
även en gemensam samordningsgrupp samt en kommunikationsgrupp som
vid behov hanterar gemensamma kommunikationsfrågor.
5.2 Utvecklingsarbetet
Att utveckling ska gå före avveckling är en viktig del i
samhällsomvandlingsprocessen och för att skapa trygghet för de människor
som berörs av avvecklingen. Flytt till en ny bostad i ett nytt område är en
stor förändring för berörda personer och många frågor ska hanteras i
processen så som praktiska, ekonomiska och sociala. En god
framförhållning och information till berörda är viktiga faktorer för ett gott
genomförande av samhällsomvandlingen.
För att bygga nya bostäder och lokaler på ett område krävs att området har
en gällande detaljplan. LKAB arbetar tillsammans med Gällivare kommun i
en arbetsmodell för att gemensamt organisera arbetet med
samhällsomvandlingen vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.1 ovan. Genom
det gemensamma arbetet säkerställs att utveckling går före avveckling.
Processen för att ta fram byggbar mark är bitvis komplicerad och
tidskrävande och nedan beskrivs processen kortfattat:
1. Utse lämplig mark: Första steget i processen handlar om att utse
potentiella områden att bebygga, oftast med bostäder. När ett
område bedöms som lämpligt påbörjas diskussioner med
markägaren för att köpa marken.
2. Detaljplanelägga mark: När markköpet är klart behöver marken
detaljplaneläggas innan den kan bebyggas. En ansökan om
planbesked skickas in till Gällivare kommun som prövar om området
bedöms lämpligt att planlägga för ändamålet. Ansökan ska innehålla
en beskrivning av vad som avses byggas på marken och är en
begäran om tillstånd för att få påbörja detaljplanering av marken.
Handläggningen av ansökan om planbesked kan ta upp till fyra
månader och om kommunen ger ett positivt planbesked får
detaljplaneläggning påbörjas. Planprocessen är ett omfattande
arbete och processen tar ofta mellan 12–24 månader men kan ta
längre tid om detaljplanen exempelvis överklagas.
3. Byggnation: Om detaljplanen antas och vinner laga kraft kan
byggnationen av området påbörjas. Beroende på markförhållandena
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och vad som ska byggas på området så är detta en process som tar
mellan 12–24 månader.
Arbetet med den ovan beskrivna processen pågår löpande tillsammans
med Gällivare kommun. En av de största utmaningarna för
utvecklingsprocessen i dag är bristen på lämplig byggbar mark. Byggbar
mark saknas främst för att tillgodose den utveckling och byggnation av
bostäder som behövs till följd av de nya verksamhetssatsningarna i
Malmberget.
Gällivare kommun har planmonopolet och styr därmed var det är möjligt att
bygga inom kommunen. I processen att ta fram detaljplan för ett nytt
område kan planen överklagas av till exempel grannar och övriga berörda,
vilket innebär att arbetet med att ta fram nya detaljplaner är oförutsägbart
och kan dra ut på tiden. Att endast detaljplanelägga områden räcker inte för
att bygga på ett område, det krävs även rådighet över marken och avtal för
exploatering i egen och andra aktörers regi.
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5.3 Utvecklingsområden
Utveckling av nya bostäder har främst skett, och sker, i de områden som
pekats ut som utvecklingsområden i figur 11 nedan.

Figur 11: Utvecklings- och avvecklingsområden.

Sida 31 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022



Repisvaara: I fjällnära miljö har ett nytt bostadsområde vuxit fram.
Området innehåller flera delar (Repisvaara norra, mitten, västra och
södra) och inrymmer både småhus, flerfamiljshus och
verksamhetslokaler. Området är fortfarande under byggnation och
när det är färdigutvecklat kommer cirka 1 000 nya bostäder att
finnas i området.



Koskullskulle: Gällivare kommun har iordningsställt och sålt 27
tomter för enfamiljshus på Solbacken. Utöver småhustomterna har
LKAB flyttat kulturhus från Bolagsområdet i Malmberget till
Solbacken, totalt har 30 kulturhus flyttas till området. En förtätning
med flerfamiljshus har skett i övre Koskullskulle och i nedre
Koskullskulle har en detaljplan antagits som tillåter byggnation av ett
20-tal lägenheter och 20-tal småhustomter.



Gällivare: I olika delar av centrala Gällivare har en förtätning av den
befintliga bostadsbebyggelsen skett, flera projekt pågår och det
planeras för ytterligare förtätning. Bland annat byggs nya bostäder i
kvarter Hasseln, Gladan, Vägmästaren och Vassara. Sedan tidigare
har bland annat kvarteret Dansaren bebyggts med ett punkthus med
22 lägenheter och på Forsheden har cirka 170 lägenheter uppförts.



Bryggeribacken: Med närhet till både centrala Gällivare och
Vassaraälven har LKAB byggt ett nytt bostadsområde som består av
29 småhustomter. Utöver detta har LKAB byggt 13 radhus, 6
småhus samt 52 lägenheter för uthyrning. Bryggeribacken har
snabbt blivit ett populärt område och arbetet pågår med en
detaljplan för att utöka området med ytterligare ett 100-tal
lägenheter.



Nuolajärvi: Mellan sjön Nuolajärvi i norr och Vassaraälven i söder
har Gällivare kommun detaljplanelagt för byggnation av cirka 60
lägenheter och 50 småhus. Utöver detta kommer LKAB att flytta ett
20-tal kulturhus från Malmberget till Nuolajärvi, bland annat från
Puoitakvägen och Kilen.



Mellanområdet: Ett av de första områdena som bebyggdes med
ersättningsbostäder för omflyttningen från Malmberget. Ett 50-tal
villor och ett 30-tal lägenheter har byggts på området. Utöver det har
även 8 suterränghus flyttats till området.

Utöver byggnation av bostäder har Gällivare kommun uppfört, och planerar
att uppföra, nya kommunala verksamhetslokaler som ersättning för de som
avvecklats och kommer avvecklas i Malmberget. Detta möjliggörs genom
att LKAB köpt de kommunala lokalerna och att kommunen själva ansvarar
för att bygga nya verksamhetslokaler.
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De utpekade utvecklingsområdena ligger i områden där det inte finns några
kända brytvärda mineraliseringar.
5.4 Avvecklingsområden
Vilka områden som blir aktuella för avveckling beror på hur områdena
påverkas av de miljövillkor som mark- och miljödomstolen beslutat. Det är
alltså miljövillkoren som ligger till grund för bedömningen om ett område
behöver avvecklas eller inte.
De villkor som är avgörande för var och när avveckling av Malmberget
måste ske är villkor 25 (deformationer och sättningar), villkor 28 (vibrationer
från sprängningar) samt villkor 22 (vibrationer från seismisk aktivitet). Även
villkor 15 (damning) och villkor 27 (buller) påverkar boendemiljön och måste
beaktas men är inte av den karaktär att de kan initiera att avveckling av ett
område behöver ske. Se mer information om villkoren och dess
förutsättningar i avsnitt 4.4–4.8 ovan.
De områden som blivit påverkade till den grad att miljövillkoren överskridits,
eller bedöms överskridas inom överskådlig tid, är i dag avvecklade eller
under avveckling. Utöver avvecklingen av de påverkade områdena så har
det i samarbetsavtalet som tecknats med Gällivare kommun under 2012
överenskommits att de boende på Malmsta i östra Malmberget från och
med 2022 erbjuds att sälja sin fastighet till LKAB till rådande marknadspris.
5.4.1 Utfallet av det faktiska avvecklingsarbetet
I samarbetsavtalet från 2012 lade LKAB tillsammans med Gällivare
kommun upp en plan för avvecklingen av Malmberget. I samarbetsavtalet
beslutades en geografiskt avgränsad etappindelning med årtal för
avveckling för de områden som berörs av gruvdriften till den grad att de
behöver avvecklas. I det arbetet beräknades cirka 1 850 bostäder beröras
fördelat på cirka 360 bostadsrätter, 1 230 lägenheter och 260 småhus.
Då samarbetsavtalet tecknades gjordes bedömningen att större delen av
östra Malmberget fortsatt skulle finnas kvar som bostadsområde. Denna
bedömning reviderades i november 2014 efter vidare undersökningar av en
sedan tidigare känd naturlig krosszon. Efter att Fabiangropen blockade upp
till dagen i mars 2012 skedde rörelser i berget utmed tidigare nämnda
krosszon vilket orsakade större markdeformationer i området än bolaget
tidigare prognosticerat. Mätningar och analyser av rörelserna i marken,
samt de av miljödomstolen fastställda villkoren för verksamheten, ledde till
att ytterligare en del av östra Malmberget, totalt 155 villor, behövde
avvecklas.
När avvecklingsplanen togs fram 2017 prognosticerade LKAB att
avvecklingen totalt kommer att omfatta cirka 1 850 bostäder. Inga fler
områden har sedan 2017 blivit aktuella för avveckling och prognosen har
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därmed inte ändrats fram tills denna reviderade plan inlämnas till
tillsynsmyndigheten.
Den avvikelse som skett från det planerade avvecklingsarbetet 2017 är den
förändring av etappindelningen, samt de justerade tiderna för avveckling av
de olika etapperna, som blev överenskommen mellan Gällivare kommun
och LKAB genom tecknandet av avtal om justeringar och förtydliganden av
samarbetsavtalet från 2019. I avtalet förlängdes tiden för avveckling för
etapp ett med två år, slutdatum för avvecklingen för etappområde två
tidigarelades två år och etappområde tre behöll samma tidplan. Den största
förändringen har skett i etappområde fyra, Bäckenområdet, där starten av
avvecklingen tidigarelagts med tre år och tömningen av området
tidigarelades med fyra år, till 2028 i stället för 2032. Se de uppdaterade
etappindelningarna i figur 5 ovan.
Vid tidpunkten för inlämnandet av denna reviderade avvecklingsplan har
LKAB kvar att teckna avtal med ett tjugotal småhusägare i Malmberget.
Avvecklingsarbetet i etappområde fyra går snabbt framåt. Orsaken till detta
är inte att LKAB ser att området kommer att beröras av överskridande av
miljövillkoren snabbare än beräknat utan att merparten av de boende i
Malmberget uttrycker en önskan att vilja flytta så snart som möjligt.
I Malmberget finns det vid inlämnandet av avvecklingsplanen kvar cirka 120
hushåll i avvecklingsområdet, samtliga finns i västra Malmberget fördelat på
cirka 20 villor inom etapp två och fyra och 100 hyreslägenheter inom
etappområde tre. I östra Malmberget finns inga kvarboende hushåll i
avvecklingsområdet. I bilaga 3 finns två kartor som visar vad som
avvecklats mellan 2017 och 2022.
5.4.2 Områden som angränsar till avvecklingsområden
Även om gruvverksamheten inte påverkar hela samhället till den grad att
miljövillkoren överskrids så är gruvdriften kännbar i stora delar av samhället.
Särskilt utsatta är de områden som geografiskt ligger närmast de delar av
Malmberget som är under avveckling, det vill säga Malmsta i östra
Malmberget och Mosebacke i västra Malmberget. Även Koskullskulle berörs
av störningar på grund av att bostadsområdet är nära beläget
industriområdet. Många boende i dessa områden uppger att de störs av
exempelvis damning och vibrationer från sprängningar och skalv. Det är
påverkan som LKAB arbetar för att minska, men till viss del är det något
som följer av att bo på en gruvort och som inte kommer att försvinna helt.
För Mosebacke är avvecklingen inte direkt synlig från bostadsområdet men
ändå kännbar genom att den samhällsservice som tidigare funnits i västra
Malmberget nu är nedlagd. För de som bor på Malmsta är avvecklingen i
östra Malmberget mest påtaglig. Där har avvecklingen och rivningar av hus
skett tätt inpå bostadsområdet som blir kvar. Särskilt kännbar blev
avvecklingen år 2014 när markrörelserna vid en tidigare känd krosszon i
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östra Malmberget ökade vilket innebar att ett område som tidigare
bedömdes kunna vara kvar behövde avvecklas. När mark- och
miljödomstolen beslutade om att deformationsvillkoret skulle gälla 100
meter från närmaste bostad innebar det att ytterligare 155 villor behövde
avvecklas, dessa är i dag rivna.
I likhet med de boende på Mosebacke påverkas Malmstaborna av att
Malmbergets centrum har avvecklats, affärer har stängt och Malmstaskolan
har lagts ned. Ofta återkommer också klagomål på dålig vattenkvalitet,
dåliga vägar och försämrade bussförbindelser. LKAB betalar årligen flera
miljoner kronor till Gällivare kommun för att möjliggöra kollektivtrafik till
området. Fram till att kommunen beslutade att stänga Malmstaskolan
betalade LKAB även ersättning för att Malmstaskolan fortsatt skulle kunna
hållas öppen. LKAB vill bidra med fler åtgärder för att skapa en bättre
boendemiljö men för att attraktivitetshöjande åtgärder och förbättringar på
infrastrukturen ska kunna vidtas krävs att Gällivare kommun, som ägare
och huvudman för den kommunala infrastrukturen och servicen, godkänner
åtgärderna. LKAB vill också skapa en så kallad miljözon mellan
Malmstaområdet och avvecklingsområdet. Detta är dock inte möjligt så
länge nödvändiga detaljplaner inte antas.
För de boende på Malmsta som önskar flytta, och för att undvika eventuella
inlåsningseffekter, har LKAB i samarbetsavtalet med Gällivare kommun
åtagit sig att förvärva fastigheter på Malmsta för ett marknadsvärde
beräknat som att huset står i Gällivare. Möjligheten för de boende att sälja
sina fastigheter till LKAB gäller från och med år 2022. LKAB har vid
inlämnandet av denna avvecklingsplan mötts av ett lågt intresse från
privatpersoner på Malmsta att bli inlösta av LKAB. De villor som LKAB i
framtiden eventuellt förvärvar på Malmsta avser bolaget att renovera och
hyra ut via LKAB Fastigheter AB. Uthyrning ska i första hand ske till
privatpersoner.
LKAB har förståelse för att en del av de som bor i direkt anslutning till
avvecklingsområdena ser sin boendemiljö förändras. LKAB arbetar efter de
miljövillkor som finns i miljödomen kopplad till bolagets verksamhet.
Samhällsomvandlingsprocessen berörs främst av villkor 25 (deformationer
och sättningar), villkor 28 (vibrationer från sprängningar) samt villkor 22
(vibrationer från seismisk aktivitet). När överskridande av villkoren föreligger
eller riskeras behöver LKAB verka för att avveckling ska ske. Mätningar har
hittills inte visat att ett överskridande av villkoren har skett utanför
avvecklingsområdet. Andra upplevelser kring boendemiljön än den
påverkan och de olägenheter som regleras i miljöbalken kan inte ligga till
grund för LKAB:s skyldigheter. För LKAB är det viktigt att denna tydlighet
upprätthålls och att endast de fastighetsägare vars fastighet påverkas till
den grad att miljövillkoren överskrids är de som ska ersättas och fastighet
avvecklas. Detta eftersom ersättningen måste var rättvis och det alltid
kommer att finnas gränsdragningar i gruvsamhällen. LKAB avser att ansöka
om ett nytt samlat tillstånd för verksamheten i Malmberget tillsammans med
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kommande verksamhetsförändringar, där demonstrationsanläggningen för
fossilfri järnsvampstillverkning är den största. Det finns inget som i nuläget
talar för att det skulle finnas behov av ändringar som påverkar fortsatt
boende i de områden som inte redan omfattas av avvecklingen. För
kvarvarande områden i Malmberget är det LKAB:s uppfattning att många av
de problem som finns i dag kan rättas till, men för att det ska ske krävs att
Gällivare kommun medverkar till lösningar.
5.5 Principer för ersättning
För att skapa trygghet för de människor som berörs av
samhällsomvandlingen är det viktigt att det finns klara och tydliga principer
för hur en skadedrabbad blir ersatt. Ersättningen måste vara förutsägbar
och transparent. LKAB:s styrelse beslutade därför om en ny
ersättningsmodell som presenterades i januari 2016. Den förklarar hur
LKAB ersätter fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster,
företagare, myndigheter och organisationer som påverkas.
Ersättningsprinciperna för berörda finns kortfattat beskrivna i bilaga 2, de
finns också tillgängliga i sin helhet via LKAB:s webbplats,
https://samhallsomvandling.lkab.com/. Ytterligare information kan också
erhållas på andra sätt, se vidare avsnitt 8.
De som påverkas av samhällsomvandlingen blir inbjudna till personliga
möten med LKAB:s personal för att starta ersättningsprocessen. En
oberoende värdering av den påverkades bostad eller företag ligger till grund
för det personliga erbjudandet.
5.6 Tidplan för köp och flytt
En bostad förvärvas av LKAB och avvecklas innan gränsvärdena i
miljövillkoren uppnås. Det innebär att anledningen till att ett hus inte längre
kan användas som bostad kan vara olika i olika delar av
avvecklingsområdet. För att på ett enkelt sätt kunna visa när olika bostäder
berörs har LKAB tagit fram en tidplan för köp och flytt i form av en karta.
Tiderna i kartan anger vilket år en bostad behöver avvecklas utifrån den
senaste prognosen över gruvans påverkan. Tiden som kartan anger är
baserad på det gränsvärde och miljövillkor som påverkar bostaden först.
Utifrån tidplanen för flytt arbetas också en tidplan för köp fram.
De angivna tiderna är prognoser baserade på gruvans brytningsplan. Nya
prognoser för gruvans påverkan av samhället tas fram löpande. Tidplanen
för köp och flytt av bostäder uppdateras regelbundet. Aktuella tidplaner för
köp och flytt finns på LKAB:s webbplats
https://samhallsomvandling.lkab.com/. Där finns också en digital ”Flyttkoll”
där boende och fastighetsägare kan söka på specifika adresser och få svar
när respektive fastighet berörs av flytt.

Sida 36 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

Målsättningen är att alltid, med så god framförhållning som möjligt,
tillhandahålla en tidplan som anger år för år vilka fastigheter som berörs de
närmaste åren. Det kan dock inträffa att prognoserna för miljöpåverkan inte
träffar helt rätt. Till exempel kan utbredningen av markdeformationer gå
snabbare eller långsammare än vad som prognosticerats eller att
förekomsten av seismiska händelser avviker från vad som förutsetts. I detta
fall ska undersökningar och mätningar skyndsamt utföras för att fastställa
en korrigerad prognos varefter information ska lämnas till berörda
fastighetsägare, boende, Gällivare kommun samt till tillsynsmyndigheten.
I samband med att tidplanerna för köp och flytt revideras får de berörda
personlig information om när i tiden de påverkas och vilka alternativ de
erbjuds. Det finns även möjlighet att kontakta LKAB:s enhet för
samhällsomvandling för att få mer information och ställa frågor.

Figur 12: Tidplan för flytt uppdaterad våren 2022.
5.7 Avvecklingsprocessen
Tidplanen för flytt styr när en bostad ska vara avvecklad. Efter att de
boende har flyttat ut kommer huset att rivas eller flyttas. Marken återställs
sedan genom att den i erforderlig omfattning släntas av och gröngörs.
Avsikten är att området närmast industristängslet ska utformas som ett
grönområde tillgängligt för allmänheten. Ambitionen för dessa så kallade
miljözoner är att de ska upplevas som ett positivt tillskott till den befintliga
miljön och att övergången mellan industriområdet och samhället blir mjuk
och tilltalande.
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För varje etapp som avvecklas följer miljözonerna med och är alltså ett
flexibelt område. Livslängden för miljözonen styrs av LKAB:s behov av mark
för gruvbrytningen. Detaljerna för miljözonerna regleras i de
genomförandeavtal som avtalats mellan Gällivare kommun och LKAB, se
vidare avsnitt 5.7.2.
När områden avvecklas ska berörda detaljplaner ändras till att avse
industrimark för gruva, alternativt kan detaljplan upphävas. Beslut om
ändrad detaljplan tas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i
Gällivare kommun, se vidare avsnitt 3.4.
För att säkerställa att infrastrukturen fungerar för områden som blir kvar,
eller som ska avvecklas senare, samarbetar LKAB med Gällivare kommun
och övriga anläggningsägare. Fiber och elkraft som ska avvecklas planeras
i god tid tillsammans med ledningsägarna så att ledningar flyttas under
barmarkssäsongen och nya teknikstationer installeras. Vattenkvaliteten
säkerställs genom att LKAB och kommunens VA-avdelning gemensamt ser
över vilka ledningar som kan avvecklas och vilka fastigheter som kan
behöva en ny lösning för sin vattenförsörjning. De ledningar som inte längre
har anslutna fastigheter, och som riskerar att få stillastående vatten,
kopplas bort från systemet. En annan åtgärd är extra spolning i utvalda hus
vilket skapar mer cirkulation på vattnet.
Där bilväg eller gång- och cykelväg måste stängas av på grund av
industristängslets dragning ersätts dessa så att en god infrastruktur
fortlöper för de kvarboende. Ett exempel på detta är anläggandet av den så
kallade Östra länken som möjliggör att de boende i östra Malmberget
fortsatt har två vägar till och från området.
Kommunala verksamheter, vård och omsorg, samt övriga näringsidkare och
lokaler avvecklas i samråd med berörda verksamheter.
Såsom angetts i avsnitt 3.3, om det samarbetsavtal som finns mellan
Gällivare kommun och LKAB, måste avvecklingsprocesserna genomföras
med hänsyn till de kommunala planeringsförutsättningarna. Även om det
ytterst är de för gruvverksamheten föreskrivna miljövillkoren som måste
kunna klaras, kan det finnas skäl att i övrigt prioritera avvecklingen av de
påverkade områdena efter vad Gällivare kommun anser lämpligt utifrån
exempelvis kraven på service och kommunal teknik, tillgänglighet till de
bostäder som finns kvar och den boendemiljö som uppkommer när
bostadsområden försvinner. Av detta följer att så länge villkoren i
miljötillståndet innehålls kan andra aspekter än vad som regleras genom
miljöbalken behöva bli styrande för den takt och den ordning som
avvecklingen genomförs, även inom etappområdena. I dessa avseenden är
det kommunala planeringsperspektivet avgörande och kommunens
synpunkter måste därför inhämtas och kontinuerligt vägas in i
avvecklingsarbetet.
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5.7.1 Rivning
När en fastighet är redo att rivas ansöker LKAB om rivningslov. LKAB
arbetar efter att en kallställd fastighet ska rivas så snart som möjligt.
Rivning av enstaka fastigheter i kvarter där det fortfarande bor kvar
sakägare som väntar på att flytta innebär en olägenhet för de närboende.
LKAB arbetar för att rivningsarbetet ska innebära så lite olägenhet för de
närboende som möjligt. Rivning sker endast under dagtid och buller och
damning minskas genom åtgärder som bedöms lämpliga och anpassas för
varje rivning.
Orsaken till att LKAB arbetar för att riva fastigheterna vartefter de töms,
istället för att invänta att hela kvarter ska tömmas innan rivning påbörjas, är
främst på grund av säkerhetsaspekten. LKAB bevakar kontinuerligt tomma
hus, men trots detta sker återkommande inbrott. Detta ökar känslan av
förslumning av Malmberget och gör att boendemiljön för de som bor kvar i
området blir osäker. LKAB har även haft problem med bränder som
misstänks ha anlagts i flertalet av de tomma hus som finns i Malmberget.
Uppstår en brand kan det innebära en fara att branden sprider sig till
närliggande hus där boende fortfarande finns kvar eller att branden sprider
sig till hus som ska flyttas för att bevara kulturmiljön från Malmberget. LKAB
har ett fastighetsägaransvar för de fastigheter och hus som bolaget övertar
vilket innebär att bolaget ansvarar för att ingen ska komma till skada i de
tomma hus som bolaget förvaltar. Att snabbt riva tomma hus är även en
arbetsmiljöfråga för de som har ansvaret för att ingen ska komma till skada.
För att påbörja rivning krävs att rivningslov beviljas av Gällivare kommun.
Innan rivningen påbörjas sker en inventering av fastigheten, där undersöks
vilka material som finns i fastigheten och som kan behöva särskild
hantering, exempelvis på grund av att materialet är miljöfarligt.
Inventeringen visar, utöver vilka material som ska återvinnas, även vilka
material och byggdelar som kan gå till återbruk. Ett brett urval av betong
och tegel från ett flertal olika byggnader, från olika byggnadsår och byggda
med olika byggnadstekniker, har provtagits för att få en bild över om någon
speciell typ av byggnad eller speciellt byggnadsår medför en särskild risk
för förorening vid användande av det inerta materialet. Slutsatsen var att de
föroreningar som hittades var platsspecifika, till exempel att olja spillts på ett
garagegolv, detta hanteras inom den byggnadsinventering som görs vilket
säkerställer dokumentation och spårbarhet.
Efter inventering och upphandling är nästa steg selektivrivning, sanering av
ytskikt, fönster, dörrar och dylikt. Därefter följer tungrivningen av byggnaden
vilket innebär att det skal som är kvar av byggnaden rivs. Beroende på
vilket material byggnaden består av så är det skillnad i hur mycket damm
som rivningen ger upphov till. De åtgärder som används för att minska
damning är vattenbegjutning, rivning under nederbörd samt att
rivningsarbete undviks under dagar med kraftig vind. Grunden knackas i
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mindre bitar och beroende på material kan den gå att återanvända som
fyllnadsmassor.
LKAB uppmuntrar rivningsentreprenören till återbruk där det är möjligt. I
möjligaste mån tillvaratas massor som uppstår vid rivningen och används
för återställning inom fastigheten, även material från tidigare byggnader
återanvänds där det är möjligt. Till exempel krossas betong och
stenmaterial från byggnaden ner och används för att fylla igen källare och
grunder.
Beroende på materialbalansen i ett rivningsprojekt kan det ibland behöva
tillföras material utifrån för att helt kunna fylla upp en riven källare. Har det
utförts en marksanering kan det även behöva tillföras massor utifrån för att
fylla igen de schakt som efterlämnats. Vid rivningar och exploatering
eftersträvas i möjligaste mån en hållbar resurshushållning och massor som
behöver schaktas ur vid ett exploateringsprojekt kan många gånger
återanvändas för att fylla upp och växtetablera vid rivningsprojekt.
Växtetablering sker ofta i form av ängssådd på platsen för huset för att
relativt snabbt skapa en grönyta och binda dammbenäget material. Utöver
detta planteras även träd, död ved läggs ut och olika markstrukturer skapas
för att möjliggöra för en varierad natur att växa upp och bidra till den
biologiska mångfalden. Behövs ytterligare fyllnadsmassor hämtas
stenkross, som är en biprodukt från gruvverksamheten, från LKAB Berg och
Betong.
I upphandling av entreprenader ställs krav att Naturvårdsverkets riktlinjer för
buller ska efterföljas, (NFS2004:15, allmänna råd om buller från
byggplatser).
5.7.2 Miljözoner
Inför antagandet av varje detaljplan i Malmberget som ändras från befintligt
ändamål, exempelvis bostadsändamål till industriändamål, tecknas det
mellan LKAB och Gällivare kommun ett etappgenomförandeavtal för hur
detaljplanen ska genomföras. Vid denna avvecklingsplans inlämnande har
två etappgenomförandeavtal tecknats, avtalen gäller etapp ett till tre.
Etappgenomförandeavtal för etapp fyra återstår att teckna.
Etappgenomförandeavtalen reglerar bland annat de övergripande
förutsättningarna för iordningställandet av miljözonerna. I
etappgenomförandeavtalet regleras även LKAB:s ansvar för anläggandet
av miljözonerna och kostnaderna kopplade till detta. För iordningställandet
och förvaltningen av miljözonerna har Gällivare kommun och LKAB en
gemensam projektgrupp.
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Samhällsomvandlingen ska vara en långsiktigt hållbar process som värnar
om både människor och miljö. För LKAB innebär det att minimera de
negativa påföljderna av gruvans verksamhet och främja utvecklingen av de
samhällen som finns runt om gruvan. Att återställa marken och upprätta
miljözoner blir därför en viktig del av arbetet. Målsättningen är att
miljözonerna ska vara ett positivt tillskott för allmänheten och fungera som
parker, besöksmål och aktivitetsytor.
I Malmberget kommer två typer av miljözoner att anläggas. En miljözon för
successiv avveckling, det gäller områden som inom några år kommer
hamna innanför stängsel och som därmed inte kommer vara tillgängliga för
allmänheten. I dessa miljözoner ligger fokus på att återställa marken för att
möjliggöra för naturen att succesivt återta området samt att öka den
biologiska mångfalden.
Den andra typen av miljözon har en mer permanent karaktär. Dessa
miljözoner bedöms i dagsläget inte hamna innanför industristängslet och
det gäller främst centrala Malmberget. I de permanenta miljözonerna finns
planer att anlägga minnesmärken för byggnadsobjekt som varit viktiga i
Malmbergets historia, exempelvis Focushuset och torget.
I samtliga miljözoner strävar LKAB efter att i så stor utsträckning som
möjligt bevara befintliga träd och buskar. LKAB återplanterar även träd och
buskar i utvalda rivningsområden som saknar befintlig växtlighet för att på
så sätt hjälpa naturen återta marken, samt skapa en mjukare övergång
mellan gruvan och övriga områden. För att gynna pollinatörer, och för att
minska behovet av gräsklippning, kommer gräsklippning endast att ske
längs specifikt utvalda stråk, övriga naturområden blir ängsgräs som får
växa fritt. Av de träd som fälls inom LKAB:s område sparas vissa träd och
placeras ut i miljözonerna som naturliga insektshotell, så kallad död ved.
Även befintliga murar och stenrösen sparas i möjligaste mån för att
bibehålla en så varierad struktur som möjligt. Miljözonerna bidrar på så sätt
med ett flertal ekosystemtjänster som pollinering, biologisk mångfald och
livsmiljöer för växt- och djurarter.

Sida 41 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

Figur 13: Förslag på utformning av utomhusaltargång för att utmärka
Allhelgonakyrkans fotavtryck i Malmberget. Bild från Utformningsplan för
miljözoner Malmberget 2020-10-20 (AFRY).
5.8 Uppföljning av allmänhetens förtroende för avvecklingsarbetet
Medborgarna i Malmfälten har ett högt förtroende för LKAB. Det visar den
opinionsundersökning som görs i Norrbotten varje år sedan 2009, utförd av
SIFO och på senare tid av Novus. Intervjuerna görs med 1 000
slumpmässigt utvalda personer som är 18 år och äldre. Syftet är att få
kännedom om hur allmänheten tycker att gruvverksamheten påverkar
samhället och allmänhetens syn på LKAB i olika frågor.
I Gällivare och Kiruna kommuner uppger över 88 procent av invånarna att
de har ett ganska eller mycket stort förtroende för LKAB. Undersökningen
för 2022 visar också att en majoritet, 74 procent i både Gällivare och Kiruna
kommuner, är positivt inställda till samhällsomvandlingen. Av de som var
negativa, svarade 88 procent i Gällivare kommun att de trots sin inställning
accepterade att samhällsomvandlingen genomförs.
I båda kommunerna har 86 procent av de tillfrågade ett ganska stort eller
mycket stort förtroende för LKAB:s förmåga att ta ansvar för sin del i
samhällsomvandlingen.
Över 75 procent av de tillfrågade i Gällivare kommun menar att LKAB:s
förmåga att informera om samhällsomvandlingarna är ganska eller mycket
bra. Det visar att bolagets satsningar på att bredda och utveckla
kommunikationen för att nå ut till en bredare målgrupp varit lyckosamt.

Sida 42 av 69
Avvecklingsplan
Malmberget
Juni 2022

Sedan år 2009 delas tidningen LKAB Framtid ut till alla hushåll i Malmfälten
och sedan början av år 2022 ges tidningen även ut i Luleå och Narvik. År
2016 lanserades en särskild samhällsomvandlingswebb
https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/ som delvis är interaktiv såtillvida
att besökarna på en karta kan skriva in en adress för att se om fastigheten
på just den adressen påverkas av omvandlingen och under vilken
tidsperiod detta sker. Ytterligare en funktion är en projektkarta som via en
tidslinje beskriver vad som har hänt i samhällsomvandlingen, vad som
händer just nu och vad som kommer ske kommande år.
På LKAB:s koncernwebb www.lkab.com finns kontinuerlig rapportering om
seismiska händelser och tydliga länkar till samhällsomvandlingswebben.
LKAB finns också på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin. Målet är
att nå så många som möjligt genom att öka tillgängligheten. LKAB håller
också regelbundet informationsmöten med berörda sakägare. Ett årligt
informationsmöte för allmänheten hålls också i enlighet med villkor 31.
6 Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats med stöd av 3
eller 4 kap. miljöbalken därför att de innehåller nationellt viktiga värden och
kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och
exploatering men också för yrkesfiske och rennäring.

Figur 14: Riksintresse värdefulla ämnen, kulturmiljövård, rennäring
respektive friluftsliv.
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6.1 Mineralförekomst
Gruvbrytning har skett i Malmberget under lång tid och gruvan har ett
nationellt intresse. Fyndigheterna är därför avsatta som riksintresse för
mineralförekomst och anses viktiga ur försörjningssynpunkt.
I sammanhanget kan nämnas att den mark som är utpekad som
utvecklingsområden för nya bostäder, se avsnitt 5.3, är belägen utanför
områden utpekade som riksintresse för mineral.
6.2 Kulturmiljö och flyttprojekt
6.2.1 Bakgrund till bevarandet av kulturmiljön i Malmberget
Malmberget ingår i riksintresset för kulturmiljö. Malmbergets kulturhistoria i
form av kulturhistoriska byggnader och miljöer bedöms utgöra ett stort
allmänt intresse. Gruvverksamhetens expansion i Malmberget har lett till,
och kommer fortsättningsvis leda till, påtaglig påverkan på stora delar av
riksintresset för kulturmiljö i Malmberget.
Både i samarbetsavtalet från 2012 och i tillägget till samarbetsavtalet från
2019, som slutits mellan Gällivare kommun och LKAB, finns
överenskommelse om flytt av ett 40-tal kulturbyggnader och kulturobjekt.
Även i arbetet med LKAB:s koncession nummer 5 gjordes en
överenskommelse med länsstyrelsen om flytt av ett antal byggnader.
I början av 2017 färdigställdes en kulturmiljöanalys för de delar av
Malmberget som berörs av avvecklingsarbetet, rapporten godkändes av
kommunstyrelsen i Gällivare kommun 2017-03-27. Kulturmiljöanalysen
beskriver karaktärer och värdering av byggnader samt områden utifrån dess
kulturhistoriska värde och utgör ett underlag för beslut om hur de
riksintressanta värdena ska hanteras. Inga ytterligare områden har
tillkommit för avveckling sedan kulturmiljöanalysen arbetades fram 2017
och ingen komplettering av dokumentet har därmed bedömts nödvändig.
Om det i framtiden blir aktuellt med avveckling av ett större område än vad
kulturmiljöanalysen omfattar kommer en komplettering att genomföras.
6.2.2 Metoder för bevarandet av kulturmiljön i Malmberget
För att tillvarata riksintressets värden genomförs åtgärder främst i form av
faktiska flyttar av hus som representerar olika tidsepoker i Malmberget.
Som ett komplement till detta genomförs också dokumentationsprojekt för
att på så sätt bevara Malmberget för eftervärlden.
Urvalet av vilka byggnader som flyttas sker enligt överenskommelse med
länsstyrelsen och i avtal med Gällivare kommun. I sammanhanget måste
flertalet förutsättningar beaktas såsom husets skick, storlek och
konstruktion och om det utifrån detta är möjligt att flytta. Utvärdering av
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tidigare flyttprojekt är också en viktig del i beslut om flytt av ytterligare hus.
Även tillgången till lämplig mark och möjlig flyttväg påverkar möjligheterna
att flytta fler hus.
Det har under arbetets gång visat sig att vissa objekt som blivit
överenskomna för flytt inte varit möjliga eller lämpliga att flytta och därmed
utgått från åtagandet. Ett exempel på detta är de Engelska barackerna som
enligt överenskommelse med länsstyrelsen skulle flyttas från östra
Malmberget till Repisvaara. Under 2020 beslutades att de Engelska
barackerna skulle utgå från flyttåtagandet på grund av att de var i för dåligt
skick då en av byggnaderna drabbats av hussvamp och den andra
byggnaden var byggd av en stomme impregnerad med miljöfarliga ämnen.
Till följd av att byggnaderna utgick för flytt arbetade parterna vidare med att
hitta en annan lämplig byggnad som kunde flyttas som ersättning för de
byggnader som ej var möjliga att flytta. Detta arbete resulterade i en
överenskommelse om att LKAB i stället ska flytta komplementbyggnaden
från Kaptensvägen 6 i Malmberget.
Dokumentation sker av samtlig bebyggelse i avvecklingsområdet och
genom samhällsomvandlingsprocessen har omfattande
dokumentationsinsatser genomförts. Bland annat genom projektet
”Dokumentera Malmberget” som drivits av Gällivare kommun och där LKAB
har medverkat och finansierat. LKAB har även startat ett projekt för
framtagande av en digital samhällsomvandlingsmodell där användaren ska
få möjlighet att i en digital modell röra sig i Malmberget och följa
omvandlingen under olika tidsperioder. Arbetet omfattar till en början
samhällsomvandlingen från 2012 fram till i dag men tanken är att detta ska
kunna byggas på för att visa Malmbergets förändring även innan 2012.
Bilder och annan dokumentation sparas i en databas för att kunna visas när
användaren klickar på ett specifikt objekt, exempelvis Focushuset. Det är
däremot oundvikligt att karaktärsdrag och strukturer i Malmberget ändras
eller går förlorade som en följd av pågående och planerad brytning.
Genom kulturhusflyttar och dokumentationsinsatser kan en del av
Malmbergets byggnadshistoria bevaras. Byggnaderna som väljs ut för flytt
har valts för att representera olika tidsepoker i Malmberget. De flesta hus
som flyttas fungerar som bostäder men vissa hus innehåller även
verksamhetslokaler. Genom att flytta äldre byggnader upprätthålls ett
varierat bostadsbestånd och därmed en varierad hyressättning.
6.2.3 Kulturhusprojekt
För att kunna flytta ett hus behöver huset en ny plats där husets
ursprungsmiljö återspeglas i så stor utsträckning som möjligt. Huset
behöver även ett relevant användningsområde på sin nya plats.
Användningsområde, ny plats samt att huset är tekniskt möjligt att flytta
utreder LKAB i den projektfas som kallas förstudie. När alla frågor i
förstudien är lösta går projektet in i projektfasen förprojektering. Där löses
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alla detaljer och själva flytten upphandlas. Sista projektfasen,
anläggningsfasen, är själva flytten och iordningställande av byggnaden på
sin nya plats och för sin nya funktion.
Redan 2007 flyttade LKAB åtta hus från Norrbottensvägen i Malmberget till
Bäckåsen på Mellanområdet i Gällivare. 2016 påbörjades det av LKAB
hittills största kulturhusprojektet då flytten av ett 30-tal kulturbyggnader
påbörjades till Solbacken i Koskullskulle. Projektet avslutas under 2022 och
samtliga hus är färdigställda och hyresgäster har flyttat in i husen på dess
nya placering. Ett mindre antal kulturhus har även flyttats till nordöstra
Repisvaara, både av LKAB samt hus som LKAB sålt för flytt av
privatpersoner.
LKAB bedriver i dag ett projekt för ett antal byggnader som ska flyttas till
Nuolajärvi i Gällivare, vilka byggnader som avses att flyttas framgår i
tabellen längre ned i detta avsnitt.
Ytterligare ett kulturhusprojekt som ännu ej påbörjats är uppmontering av
de hus som LKAB monterade ner från Bolagsvägen i Malmberget. Det är
totalt fem hus som LKAB arbetar med att hitta en ny placering åt. I början av
2022 påbörjades arbetet för att ta fram en ny detaljplan på Repisvaara där
avsikten är att husen ska kunna placeras.
Tabell 1:
Byggnader upptagna i samarbetsavtal mellan Gällivare kommun och LKAB.
Kulturbyggnader samarbetsavtalet 10 april 2012
Adress
Bolagsvägen 2

Populärnamn/Representerar
Disponentvillan

Bolagsvägen 8

Tuoddarvillan

Bolagsvägen 11

Jugendstil

Bolagsvägen 12

74:an

Bolagsvägen 18

Bolagsvägen 20

Bolagsvägen 62, 64, 66
och 68
Långa raden 1, 3, 5 och 7
Hermelinsstollen

Holkarna
Tjänstemannabostäder

Status
Byggnation av replika
pågår i Koskullskulle
Nedmonterad, förstudie
pågår, föreslagen
placering på Repisvaara
Nedmonterad, förstudie
pågår, föreslagen
placering på Repisvaara
Nedmonterad, förstudie
pågår, föreslagen
placering på Repisvaara
Nedmonterad, förstudie
pågår, föreslagen
placering på Repisvaara
Nedmonterad, förstudie
pågår, föreslagen
placering på Repisvaara
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttad till Solbacken,
Koskullskulle
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Pumphuset vid
förmansklubben
Byggnaderna i Kåkstan
Stallvägen 12 och 14

Funkisstil

Östgötavägen 5 och 7

Arbetarbostäder

Höijers backe 2

Höijerska huset

Puoitakvägen 1 och 3

Beslut taget att
byggnaden utgår från flytt
pga. dåligt skick.
Förstudie pågår
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttad till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle

Kulturbyggnader i avtal om förtydliganden av samarbetsavtal från
2019
Adress
Puoitakvägen 14

Populärnamn/Representerar
Pionjärtid bolagsbebyggelse

Granvägen 4

Pionjärtid bolagsbebyggelse

Ringvägen 31

Tjänstebostäder 1930-tal

Häggvägen 4

Tjänstebostäder 1930-tal

Tingvallsgatan 2

Frälsningsarmén.
Samhällets tidiga
etableringsfas, föreningsliv.
Privatbyggande
etableringsskedet
Konsum 8, 1930-tal

Österlånggatan 6
Bergmansgatan 2
Byggnader i Svanparken

Leas kur
Gällivarevägen 16

Smålandsgatan 6/
Grevgatan 12
Södra kungsallén 4
Södra kungsallén 6
Södra kungsallén 8
Tegnergatan 1
Villagatan 13
Vasagatan 10

Samspelet mellan privata och
offentliga aktörer i
samhällsbyggandet
Uttryck för fotografisk kultur i
samhällslivet
Privat bostadsbebyggande och
småindustri i samhällets
etableringsskede
Enskilt byggande samhällets
uppbyggnadsperiod
Bolagsbyggt för försäljning till
anställda, tidig etableringsfas
Bolagsbyggt för försäljning till
anställda, tidig etableringsfas
Bolagsbyggt för försäljning till
anställda, tidig etableringsfas
Bolagsbyggt för försäljning till
anställda, tidig etableringsfas
Villa sent etableringsskede,
1930-tal
Samhällets tidiga
etableringsfas, enskilt byggande

Status
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Flyttad till Repisvaara
norra
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Förprojektering pågår,
planerad till Sjöparken
Förprojektering pågår,
placering saknas
Förprojektering pågår,
planerad flytt till Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Planerad flytt till
Nuolajärvi
Flyttad till Repisvaara
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Tabell 2:
Byggnader omnämnda i Bergsstatens beslut om bearbetningskoncession K5.

Kulturbyggnader omnämnda Malmberget K nr 5 2013-03-26
Adress
Engelskavägen 16 och 18

Populärnamn
Engelska barackerna

Engelskavägen 19

Gruvfogdebostaden

Kilen

Stenbaracken

Status
Utgått för flytt, ersätts
med komplementbyggnad från
Kaptensvägen 6
Flyttad till Repisvaara
norra
Dokumenterad och riven
då flytt ej bedömts möjlig

Tabell 3:
Övriga byggnader som redan har flyttats eller som ingår i ett flyttprojekt hos LKAB.

Kulturbyggnader övriga
Adress
Masgatan 11
Trädgårdvägen och
Floravägen, två hus

Populärnamn
Malmbergets kyrka

Norrbottensvägen, åtta hus
Bersåvägen och
Hagmarksvägen, tre hus
Bolagsvägen 26, 28
Bolagsvägen 30
Stallvägen 6, 8, 10
Pumpbacken 1
Upplandsvägen 19, 21, 23
Skånebacken 3
Puoitakvägen 5, 7, 9
Seletbacken
Kaptensvägen 6
(komplementbyggnad)

Kaptensspelet

Status
Förstudie pågår
Flyttade till
Skräddarvägen
2004/2005
Flyttade till Bäckåsen
2007
Flyttade till Tallbacka
2009
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttad till Repisvaara
norra
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttad till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttad till Solbacken,
Koskullskulle
Flyttade till Solbacken,
Koskullskulle
Förprojektering pågår
Förprojektering pågår,
planerad flytt till
Repisvaara norra
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6.3 Rennäring
I relativ närhet till Malmberget finns fyra riksintresseområden för
rennäringen. LKAB har tillsammans med berörda samebyar en samverkan
och forum för att diskutera frågor av gemensam karaktär och påverkan eller
störningar från aktiviteter i anslutning till produktionsverksamheten.
Samebyarna bedriver ingen aktiv renskötsel inom avvecklingsområdet.
Berörda riksintresseområden är inte bebyggda och är belägna i ytterkanten
av samhället, de behandlas därför inte närmare i avvecklingsplanen.
7 Fortsatt arbete
Aktuell information om samhällsomvandlingarna i Malmberget och Kiruna
finns tillgänglig på LKAB:s webbplatser och via andra kanaler, se avsnitt 8
nedan. Där finns bland annat information om:
-

Aktuell tidplan för köp av fastigheter.
Aktuell tidplan för flytt.
Principer för ersättning till villaägare, bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, företagare, myndigheter och organisationer.
Projekt för avveckling och utveckling av nya bostadsområden.

Avvecklingsplanen publicerades första gången i juni 2017 och ska enligt
villkoret revideras vart femte år, det innebär att denna uppdaterade version
av avvecklingsplanen ska inges till tillsynsmyndigheten senast i juni 2022.
Tidplanerna för köp och flytt uppdateras regelbundet, resultaten från
miljömätningarna stäms regelbundet av mot tidplanen för köp- och flytt för
att se om det finns behov av någon revidering. Målsättningen är att de ska
ange den årsvisa påverkan och ha framförhållning för de närmsta åren.
Detta för att skapa trygghet och planeringsförutsättningar för de som berörs
av omvandlingsprocessen.
8 Mer information
Mer information om LKAB:s verksamhet och miljöpåverkan samt om
samhällsomvandlingsprocessen, ersättningsmodellen, aktuell information
tidplan för köp och flytt eller andra frågor finns tillgänglig via flera kanaler:
-

LKAB:s webbplats www.lkab.com.
LKAB:s webbplats för samhällsomvandling, nås via webbplatsen
ovan eller direkt https://samhallsomvandling.lkab.com/.
LKAB:s kommunikatörer kan ge information och svara på frågor, de
nås via LKAB:s växel 0771-760 000 eller via LKAB:s pressjour
dygnet runt på +46 771-760 010.
LKAB:s samhällsomvandlare kan ge information och svara på
frågor, de nås via LKAB:s växel 0771-760 000.
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-

Aktuella händelser så som informationsmöten, verksamhet som
påverkar samhället med mera annonseras.
Tidningen LKAB Framtid delas ut till alla hushåll i Malmfälten, sedan
2022 även i Luleå och Narvik.
LKAB finns på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin.
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9 Ordlista
Några ord och begrepp som används i detta dokument:
Omvandlingsprocessen
Genomförande av processen för en succesiv förändring av befintlig
användning av ett område till område för gruvindustri.
Avveckling
Byggnad slutar att användas som bostad alternativt slutar att användas som
lokal för verksamhet.
Avvecklingsplan
I mark- och miljödomstolens deldom 2015-05-19 har domstolen föreskrivit
som villkor att LKAB ska ta fram en avvecklingsplan, detta dokument utgör
LKAB:s avvecklingsplan. Avvecklingsplanen ger en samlad beskrivning av
varför samhället behöver avvecklas och beskriver hur avvecklingen av delar
av samhället planeras med utgångspunkt från människors hälsa, miljö och
andra relevanta faktorer.
Malmsta
Kvarvarande del av östra Malmberget som inte ska avvecklas på grund av
miljövillkoren.

Figur 15: Den geografiska avgränsningen av vad som i denna
avvecklingsplan benämns som östra Malmberget och Malmsta.
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Tidplan för köp
Tidplan som anger vilket år LKAB vill köpa en fastighet. Vanligen cirka ett år
innan utflyttning sker. Se vidare avsnitt 5.6 Tidplaner för köp och flytt.
Tidplan för flytt
Tidplan som anger vilket år utflyttning från en fastighet är planerad.
Orsaken till detta kan vara att fastigheten utsätts för stora vibrationer från
sprängning, seismiska händelser eller att markdeformationerna blir stora
eller att fastigheten hamnar för nära ett industristängsel. Se vidare avsnitt
5.6 Tidplaner för köp och flytt.
Stängselprognos
Plan som visar befintligt industristängsel samt planerad montering av
stängsel de närmaste åren. Orsaken till att stängsel måste sättas upp är att
området kan vara riskfyllt att beträda, till exempel att brytning kommer att
ske under området eller att det är så stora markdeformationer att sprickor
och sättningar kan uppstå i markytan. Notera att områden där bebyggelse
avvecklas på grund av stora vibrationer från sprängning eller seismiska
händelser inte behöver inhägnas, där finns möjlighet att låta marken vara
ett grönområde.
Sprickzon
Zon i bergmassan med hög frekvens av sprickor.
Krosszon
Zon med sprickor där rörelser skett och orsakat uppkrossat berg. Zonen är
uppkommen av geologiska processer, ej orsakad av gruvbrytning.
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Bilaga 1

Samråd

Följande samråd har genomförts:
Samråd 2021-09-21 med Länsstyrelsen Norrbotten
Deltagare från länsstyrelsen var: David Berggård, Kerstin LundinSegerlund, Nelli Flores Nilsson, Örjan Osterman och Mikael C. Larsson
Deltagare från LKAB var: Sara Holmström, Lotta Lauritz och Johan Törner.
Agenda: LKAB presenterade bakgrunden till att avvecklingsplanen togs
fram 2017, vilka revideringar som bolaget ser nödvändiga i detta skede
samt hur arbetet med revideringarna av planen är tänkt att bedrivas. Nedan
följer en sammanfattning de synpunkter som framkom samt en kort
beskrivning av hur LKAB beaktat dessa:
-

Komplettera avvecklingsplanen med en sammanfattning om hur
avvecklingen förväntades bli 2017 och hur blev det faktiska utfallet
blev.
Se beskrivning under avsnitt 5.4.1.

-

Ta upp nya kulturhus som tillkommit för flytt och vilka som utgått och
av vilken anledning.
En uppdatering har gjorts i avsnitt 6.2.

-

Planen bör på ett tydligare sätt beskriva avvecklingen, påverkan och
vilka områden som kommer påverkas och av vad, år för år.
LKAB tar ej upp processen specifikt år för år, område för område,
inom ramen för avvecklingsplanen då det blir en detaljeringsgrad
som inte passar i ett översiktligt dokument som sträcker sig över ett
längre tidsspann. Den köp- och flyttidplan som LKAB uppdaterar
årligen, och i den digitala flyttjänst som finns på bolagets hemsida,
framgår när i tiden LKAB avser att påbörja förhandling med de
sakägare som berörs av gruvdriften till den grad att flytt blir aktuellt. I
figur 8 beskrivs översiktligt vilka miljövillkor som har störst påverkan
på vilka områden.

-

Förtydliga varför olika områden avvecklas och varför det sker vid en
viss tidpunkt. Länsstyrelsen upplever att det finns områden med
överskridande av villkor 22 som bör avvecklas men att andra
områden som ej påverkas i samma utsträckning avvecklas före.
LKAB avvecklar områden vartefter de berörs av störningar från
gruvverksamheten till den grad att miljövillkoren bedöms
överskridas. Prioritering sker genom att först avveckla de områden
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som först bedöms påverkas av villkorsöverskridanden.
-

Länsstyrelsen menar att överskridande av nivåerna i villkor 22 skett i
östra Malmberget, hur verkar LKAB för avveckling?
När det gäller villkor 22 är det viktigt att ha i åtanke att det finns
värden för vibrationer men att det inte innebär villkorsöverträdelser
när de överskrids. Vid det obestämda uttrycket att det sker vid
“upprepade tillfällen” ska LKAB verka för avveckling av bostäder och
först om omfattningen är sådan, och avveckling inte initieras, finns
en villkorsöverträdelse. Omfattningen av överskridanden av
vibrationsnivåerna i villkoret har inte varit, och kan inte antas komma
att bli, sådan att ytterligare områden än de som redan omfattas av
avvecklingen behöver avvecklas från bostäder.

-

På ett bättre sätt tydliggöra, exempelvis genom ortofoton från olika
år, vad som är avvecklat och inte. Hur många människor bor kvar i
Malmberget på respektive område.
Denna synpunkt bemöts genom en uppdatering i avsnitt 5.4.1 med
beskrivning av hur många hushåll som berörts och bedöms beröras
av avvecklingen samt att två kartor har lagts in i bilaga 3 för att visa
vad som avvecklats mellan 2017 och 2022.

-

Länsstyrelsen påpekar kommunens behov av planeringsunderlag för
detaljplanering, både för planer i Malmberget och Gällivare, och att
avvecklingsplanen ska kunna användas för planeringen.
LKAB ser inte att syftet med avvecklingsplanen är att vara ett
detaljerat underlag för kommunens samhällsplanering annat än att
fastställa vilka områden som kommer beröras av avvecklingen och
inom vilket tidsperiod. Avvecklingsplanen ska ge en översiktlig bild
över vilka områden bolagets gruvverksamhet bedöms påverka och
inom vilken tid. Detaljunderlag för samhällsplanering sker i andra
forum där LKAB och Gällivare kommun samarbetar, se mer under
avsnitt 5.1 om vilka grupperingar som LKAB och Gällivare kommun
samarbetar i.

-

Planen behöver vara tillgänglig för allmänheten och enkel att förstå.
LKAB arbetar för att innehållet i planen ska hålla en sådan nivå att
allmänheten ska förstå vad bolaget vill förmedla. Planen
tillgängliggörs på flera sätt, dels genom att den publiceras på
LKAB:s hemsida samt genom att den är allmän handling hos
länsstyrelsen.
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Samråd 2021-11-18 med Gällivare kommun
Deltagare från Gällivare kommun var: Iris Dimitri, Helena Olofsson, Henrik
Lyngmark, Birgitta Larsson, Steve Ärlebrand, Terttu Kult, Dan Johansson,
Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling och Dagmar Nyman.
Deltagare från LKAB var: Sara Holmström, Therese Sandin, Angelica
Hedberg, Peter Segerstedt och Ulf Hansson.
Agenda: LKAB presenterade bakgrunden till att avvecklingsplanen togs
fram 2017, vilka revideringar som bolaget ser nödvändiga i detta skede
samt hur arbetet med revideringarna av planen är tänkt att bedrivas. Nedan
följer en sammanfattning av de synpunkter som framkom samt en kort
beskrivning av hur LKAB beaktat dessa:
-

Komplettera avvecklingsplanen med en sammanfattning om hur
avvecklingen förväntades bli 2017 och hur blev det faktiska utfallet
blev.
Denna synpunkt bemöts genom en uppdatering i avsnitt 5.4.1 med
beskrivning av hur många hushåll som berörts och bedöms beröras
av avvecklingen samt att två kartor har lagts in i bilaga 3 för att visa
vad som avvecklats mellan 2017 och 2022.

-

Förtydliga när enskilda fastigheter kommer beröras och av vad de
kommer beröras av.
LKAB tar ej upp processen specifikt år för år, område för område,
inom ramen för avvecklingsplanen då det blir en detaljeringsgrad
som inte passar i ett översiktligt dokument som sträcker sig över ett
längre tidsspann. Den köp- och flyttidplan som LKAB uppdaterar
årligen, och i den digitala flyttjänst som finns på bolagets hemsida,
framgår när i tiden LKAB avser att påbörja förhandling på grund av
att påverkan blir så pass stor att flytt blir aktuellt. I figur 8 beskrivs
översiktligt vilka miljövillkor som har störst påverkan på vilka
områden.

-

Beskriva tydligare hur LKAB ser på den påverkan som kommer
uppstå under de kommande åren och när påverkan kommer ske.
En uppdatering har gjorts av figur 8 i avvecklingsplanen.

-

Förtydliga avvecklingsplanen, förslagsvis genom den digitala köpoch flyttidplanen, så den blir tydligare för allmänheten när
fastigheten börjar påverkas och när behöver den lösas in.
Synpunkten hanteras inte inom ramen för avvecklingsplanen men
LKAB arbetar ständigt med att förtydliga köp- och flyttidplanen samt
den digitala tjänsten för att vara tydliga och transparenta mot
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sakägare.
-

Avvecklingsplanen ska kunna användas som grund för kommunens
samhällsplanering genom att vara en väl underbyggd plan över vilka
bostäder och bostadsområden som bolaget inom överskådlig tid
oundvikligen kommer att påverka på ett betydande sätt och vilka
därför måste avvecklas eller påtagligt förändras. Gällivare kommun
efterfrågar en bättre framförhållning i tidplanerna från LKAB:s sida.
LKAB delar inte synsättet att syftet med avvecklingsplanen är att
vara ett detaljerat underlag för kommunens samhällsplanering.
Avvecklingsplanen ska ge en översiktlig bild över vad bolagets
gruvverksamhet bedöms påverka och inom vilken tid. Detaljunderlag
för samhällsplanering sker i andra forum där LKAB och Gällivare
kommun samarbetar, se mer under avsnitt 5.1 om vilka grupperingar
som LKAB och Gällivare kommun samarbetar i. Bolaget är
transparenta med de prognoser som bolaget har gällande
kommande påverkansområden och meddelar Gällivare kommun så
snart några avvikelser uppkommer från redovisad tidsplan.

-

Figur 5 behöver ses över och förtydligas.
En uppdatering av figur 8 (tidigare figur 5) finns med i planen där ett
nytt ortofoto lagts in och där LKAB sett över vilka områden där det
finns risk för överskridande av gränsvärde för vibrationer från
sprängning, vibrationer från seismiska händelser samt områden där
markdeformationer överstigande gränsvärdena prognosticeras
inträffa inom de närmaste åren.

-

Beskriv mer om hur mätning av villkor 22 sker och vad som händer
med resultaten, hur offentliggörs informationen?
Se uppdatering och utveckling av texten i avsnitt 4.6.

-

Tydliggöra kring bolagets arbete och vad bolaget gör om det
uppkommer villkorsöverträdelser för bland annat villkor 22?
När det gäller villkor 22 är det viktigt att ha i åtanke att det finns
värden för vibrationer men att det inte innebär villkorsöverträdelser
när de överskrids. Vid det obestämda uttrycket att det sker vid
“upprepade tillfällen” ska LKAB verka för avveckling av bostäder och
först om omfattningen är sådan, och avveckling inte initieras, finns
en villkorsöverträdelse. Omfattningen av överskridanden av
vibrationsnivåerna i villkoret har inte varit, och kan inte antas komma
att bli, sådan att ytterligare områden än de som redan omfattas av
avvecklingen behöver avvecklas som bostäder.

-

LKAB bör genomföra en psykosocial utredning för att kartlägga hur
människor, även utanför avvecklingsområdena, upplever påverkan
från gruvan och att avvecklingsplanen behöver spegla även mjuka
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värden. Planen bör beskriva mer detaljerat kring situationen i
Malmberget. Utredningen ska även spegla samhällets förtroende till
bolaget gällande avvecklingsarbetet.
LKAB har noterat att Gällivare kommun har framfört samma
synpunkt i samrådet för den nya totalprövningen. LKAB bedömer att
denna fråga bäst hanteras inom ramarna för den processen och
LKAB avser inte att genomföra en psykosocial utredning i dagsläget.
Den erfarenhet som bolaget har av den epidemiologiska studie som
tidigare genomförts är att svarsfrekvensen var låg och åtgärden
anses inte vara ändamålsenlig inom ramarna för avvecklingsplanen
då det är tveksamt vad resultatet kan utvisa.
-

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är tillsynsmyndighet utifrån
verksamhetens prospektering. Nämnden vill se att bolaget är mer
transparenta kring undersökningsorter och att det läggs in ett avsnitt
i avvecklingsplanen gällande hur bolaget arbetar med det
förebyggande arbetet för att minimera konsekvenserna i samhället
och på människors hälsa och miljö.
Prospekteringsarbetet är inte en del som påverkar avvecklingen i
den aspekt att det bör tas upp inom ramarna för avvecklingsplanen
men LKAB är öppna för att berätta mer om processen i andra forum.

-

Utveckla avvecklingsplanen med beskrivning kring de sprickzoner
som hittats i Malmberget.
Inom ramen för arbetet med markdeformationer utförs
undersökningar av bergmassan. Eventuella svaghetszoner som
bedöms ha betydelse för markdeformationerna beaktas vid
framtagande av deformationsprognoserna. För närvarande är det
endast krosszonen i östra Malmberget som bedöms ha betydelse för
deformationsprognosernas slutliga utbredning.

-

Hur ser LKAB på den geografiska avgränsningen av bolagets
industriområde. Människor utanför avvecklingsområdena påverkas
också av störningar från exempelvis sättningar.
Ett särskilt avsnitt gällande industriområdets utbredning har lagts till,
se avsnitt 3.5.

-

Utifrån situationen på östra Malmberget ställer sig kommunen
frågande till hur bolaget ser på risken av förslumning, den
kommunala servicen, huvudmannaskapet med mera om exempelvis
30–70 procent av de boende vill bli inlösta utifrån LKAB:s
ersättningsmodell.
LKAB har vid inlämnandet av denna avvecklingsplan mötts av ett
lågt intresse från privatpersoner på Malmsta (frivillighetsområdet) att
bli inlösta av LKAB. De villor som LKAB i framtiden eventuellt
förvärvar i på Malmsta avser bolaget att renovera och hyra ut genom
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sitt fastighetsbolag. Uthyrning ska i första hand ske till
privatpersoner.
-

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får in klagomål från
kvarboende i avvecklingsområden där de upplever störningar från
bolagets avvecklingsarbete. LKAB bör verka för att rivningsarbeten
inte påbörjas innan människorna har flyttat från planområdet. LKAB
behöver beakta andra störningar som uppstår till följd av
gruvverksamheten och avvecklingen såsom den ökade buller- och
damningsproblematiken som uppstår i samband med rivningarna.
Gällivare kommun anser också att bolaget bör verka för att
rivningsarbeten inte påbörjas förrän människor har flyttat från
berörda områden.
En beskrivning av LKAB:s arbete kring rivning, och varför rivning
påbörjas innan samtliga hus inom ett område tömts, finns i avsnitt
5.7.1.

-

Avvecklingsplanen bör uppdateras årligen, att den inges till
länsstyrelsen vart femte år innebär inte att planen inte kan vara ett
levande dokument.
Villkoret föreskriver att avvecklingsplanen ska revideras med fem
års intervall. LKAB tolkar därmed villkoret som att avvecklingsplanen
ska vara en mer långsiktig och övergripande plan som inte ska
fokusera på detaljer som riskerar att behöva justeras efter årliga
undersökningar. Det som LKAB tagit fram efter villkoret är köp- och
flyttidplanen som årligen uppdateras och justeras efter de
undersökningar och mätningar som bolaget kontinuerligt utför.
Avvecklingsplanen från 2017 är till stor del fortfarande aktuell vilket
visar att behovet av mer frekvent uppdatering inte är övervägande.

Samråd 2022-05-12 med Gällivare kommun och Länsstyrelsen
Norrbotten
Deltagare från Gällivare kommun var: Iris Dimitri, Steve Ärlebrand, Dagmar
Nyman, Henrik Lyngmark, Dan Johansson, Hanna Laukkanen och Helena
Olofsson.
Deltagare från länsstyrelsen var: David Berggård, Mikael C. Larsson,
Annika Tornberg, Kerstin Lundin-Segerlund och Nelli Flores Nilsson.
Deltagare från LKAB var: Sara Holmström, Lotta Lauritz, Max Jensen,
Johan Törner och Peter Segerstedt.
Agenda: Syftet med samrådet var att ta del av de synpunkter som Gällivare
kommun och Länsstyrelsen Norrbotten hade gällande de uppdateringar
som genomförts i avvecklingsplanen. Nedan följer en sammanfattning av de
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inkomna synpunkterna samt en kort beskrivning av hur LKAB beaktat
dessa:
-

Länsstyrelsen önskar ett tydliggörande av vad som har hänt sedan
2017, vad har förändrats i vad som ska avvecklas och vilka
avvecklingsområden finns det?
I avsnitt 5.4.1 beskrivs utfallet av avvecklingsarbetet. I figur 11
framgår vilka områden som är under avveckling.

-

Länsstyrelsen vill att LKAB utvecklar resonemanget i avsnitt 4.9
ytterligare. Vilka områden avses och vad menar LKAB med att
störningarna inte kommer öka med tiden.
Avsnitt 4.9 har ny rubrik för att tydliggöra att det handlar om
områden som inte omfattas av avveckling i stället för vilka områden
som inte omfattas av avvecklingsplanen. De områden som bedöms
som avvecklingsområden framgår i figur 11 (påverkat område).
LKAB har utifrån gruvans livslängd och brytningsnivåer
prognosticerat vilka områden som berörs av avveckling. De
områden som i dag inte är under avveckling bedöms vid
upprättandet av denna avvecklingsplan inte påverkas av ökade
störningar i den grad att de uppnår gränserna för miljövillkorens
olika parametrar.

-

Länsstyrelsen är av uppfattningen att LKAB överskridit miljövillkor 22
på Malmsta flera gånger. De menar att LKAB:s miljörapport säger
en sak och avvecklingsplanen en annan och att det inte är tydligt hur
LKAB följer upp sina miljövillkor. Både länsstyrelsen och kommunen
efterfrågar en tydlig redovisning i avvecklingsplanen av de
överskridanden som skett, exempelvis genom stapeldiagram över
tid. Vad som kan utläsas om störningarna framöver, kan de antas
öka, minska eller kvarstå?
LKAB ser att villkoret är otydligt formulerat i vad som avses med
”upprepade tillfällen”. Vissa överskridanden av de angivna nivåerna i
villkoret har skett men det är inte detsamma som ett
villkorsöverskridande. Ett villkorsöverskridande föreligger om
omfattningen av överskridanden av vibrationsnivåerna är tillräckligt
omfattande för att bedömas vara ”upprepade tillfällen” och att LKAB
trots det inte verkar för avveckling av bostäder. LKAB vill tydliggöra
att bolaget inte ser att överskridanden skett i den omfattning att krav
på avveckling av bostäderna på Malmsta aktualiseras.
Tillståndsmyndigheten har inte heller i samband med tillsyn eller
egenkontrollmöten framfört en sådan ståndpunkt. Ett förtydligande
av hur LKAB ser på villkor 22 finns i avsnitt 4.9 tillsammans med en
ny bild, figur 10, som visar antalet överskridanden av de angivna
nivåerna i villkor 22.
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-

Länsstyrelsen vill att det förtydligas att den kulturmiljöanalys som
gjordes 2017 inte omfattar hela Malmberget utan den omfattar
endast de områden som 2017 bedömdes komma i fråga för
avveckling. Om det i framtiden blir aktuellt att avveckla fler områden
behöver kulturmiljöanalysen kompletteras. Planen behöver även
uppdateras så det framgår att dokumentation inte är ett sätt att
minimera skada på riksintresset kulturmiljö.
LKAB har gjort förtydliganden gällande detta i avsnitt 6.2.

-

Gällivare kommun önskar en bild på vilka markanvisningar LKAB
har likt den för bearbetningskoncessioner i figur 4. De önskar även
en beskrivning av vad begreppen markanvisning och
bearbetningskoncession innebär och vad de ger rätt till. Hur
påverkar en markanvisning den enskilde med bostad jämfört med
den som bedriver verksamhet.
Figur 4 har kompletterats för att visa utbredningen av både
bearbetningskoncessioner och markanvisningar. LKAB har försökt
beskriva det efterfrågade i avsnitt 3.2.1, 3.2.2 och 3.5. Möjligen
uppfattar LKAB inte riktigt vad frågan om skillnaden för bostäder och
verksamheter egentligen avser, så klargöranden emotses om
följande svar inte är tillräckligt. Om marken behöver anvisas enligt
minerallagen omfattas såväl bostäder som annan verksamhet inom
området. I fråga om ersättningar gäller motsvarande regler för
bostäder som för verksamheter med de skillnader som följer av
expropriationslagen. Förutsättningarna för när en fastighet behöver
omfattas av en markanvisning skiljer sig något då det inte finns
villkor i miljödomen som gör att verksamheter måste avvecklas på
samma sätt som gäller för bostäder. I de fall gruvverksamheten
påverkar en fastighet på sådant sätt att verksamheten inte kan
fortgå, och överenskommelser inte kan träffas, krävs markanvisning
oavsett miljövillkoren.

-

Länsstyrelsen önskar tydliggörande gällande vad de boende kan
förvänta sig gällande miljöstörningar de kommande åren, vilka
miljöstörningar kommer öka, på vilket sätt och hur påverkar det
avvecklingsplanen.
Utifrån den kännedom som LKAB har i dag gällande berggrundens
egenskaper och prognoserna på hur den kommer påverkas i
framtiden så kommer ingen utökning av avvecklingsområdena
behöva ske till följd av gällande brytningsplan. Det finns inga
förväntade ytterligare störningar som antas påverka områden som
inte redan är under avveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att
förfina prognosmetodiker för samtliga villkorsstyrande parametrar,
samt geotekniska undersökningar av berggrunden, vilka kan komma
att ligga till grund för framtida justeringar.
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-

Gällivare kommun upplever att avvecklingsplanen inte tar hänsyn till
samtliga effekter som gruvbrytningen bidrar med, exempelvis den
psykosociala boendemiljön. De menar att en utredning av den
psykosociala boendemiljön i östra Malmberget behöver göras.
LKAB förstår att störningar finns även för personer som bor utanför
avvecklingsområdena men bedömningen är att störningarna inte är
av den omfattning att Malmsta ska avvecklas. Upplevelsen av
boendemiljön påverkas av flera faktorer och däribland många som
LKAB inte råder över. Exempelvis ser LKAB att
dricksvattensituationen och förbättring av vägarna på Malmsta i
huvudsak är ett kommunalt ansvar och att dessa frågor därmed
kräver lösningar i samarbete med Gällivare kommun. Det finns
andra områden i Malmberget som utsätts för större störningar på
grund av gruvan men där boendemiljön är bättre. En utredning av
den psykosociala boendemiljön bedöms inte relevant inom ramarna
för avvecklingsplanen. Ett av skälen till att frivillighetsområdet
Malmsta togs med i samarbetsavtalet från 2012 var för att undvika
inlåsningseffekter och att de som inte önskar att bo kvar i området
får möjlighet att sälja sina hus till LKAB. Därmed har de som inte
upplever sin boendemiljö som tillfredställande möjlighet att sälja sin
bostad.

-

Länsstyrelsen önskar att LKAB förtydligar avvecklingsplanen
avseende hur många år fram i tiden den avser.
En uppdatering gällande tidshorisonten har gjorts i avsnitt 1.

Synpunkter från yttrande av Gällivare kommun daterat 2022-05-18.
-

Gällivare kommun saknar en redogörelse för miljöbalken likt den
som finns för bland annat plan- och bygglagen och minerallagen i
avsnitt 3.
Texten i avsnitt 3.1 har utvecklats för att tillmötesgå den lämnade
synpunkten.

-

Gällivare kommun önskar att den stängseldragning som gjordes
hösten 2021 genom detaljplaneområde 5:2 framgår i figur 6.
Stängslet i figurerna i avvecklingsplanen, däribland figur 6, visar det
färdiga stängslet runt LKAB:s industriområde. Stängslet är inte
fokuset för figur 6 utan figuren visar statusen för de
detaljplaneändringar som pågår i Malmberget. LKAB har
uppdaterade stängselprognoser på sin webbplats där den
efterfrågade stängseldragningen framgår. I övrigt framgår det
område som LKAB definierar som industriområde i figur 7.

-

Vid en jämförelse av figur 5 i avvecklingsplanen från 2017 och figur
8 i den uppdaterade avvecklingsplanen upplever Gällivare kommun
att det är avsevärda skillnader i hur miljöstörningarna beskrivs i olika
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områden av Malmberget. Kommunen menar att jämförelsen visar att
en betydande förändring skett under en femårsperiod. Eftersom
figurerna visar på avsevärd förändring bör LKAB i avvecklingsplanen
ta med en översiktlig framtidsprognos på förväntad utveckling av
miljöstörningarna samt en tydligare beskrivning av LKAB:s proaktiva
arbete för att minska miljöpåverkan och dess inverkan på samhället.
Även avsnitten om miljövillkor bör fördjupas.
LKAB har utvecklat texten i avsnitt 4.2 med en beskrivning av
skillnaderna i miljöstörningarna mellan 2017 och 2022 samt
beskrivning av vissa åtgärder som genomförs för att minska
påverkan på boendemiljön.
-

Gällivare kommun ställer sig frågande till figur 8 och redovisningen
av gult område som indikerar var det är störst risk för större
vibrationer från seismisk aktivitet. Gällivare kommun önskar att
LKAB tydliggör vad som menas med ”störst risk för större
vibrationer”. Gällivare kommun undrar vad bedömningen görs i
förhållande till, om det är i förhållande till östra Malmberget borde
Malmsta också vara markerat i kartan då fastställda värden
bevisligen överskridits i det området. Om LKAB avstår från att göra
denna bedömning önskar Gällivare kommun en förklaring till
ställningstagandet att Malmsta inte är förenat med risker för större
vibrationer.
Se fördjupning i avsnitt 4.9. De områden som är färgsatta i figur 8 är
områden där miljövillkoren kommer överskridas och som är aktuella
för avveckling. Hela avvecklingsområdet har inte färglagts eftersom
det finns osäkerhet gällande vilken parameter som kommer
överskrida miljövillkoren först då överskridanden prognosticeras ske
först om lång tid. Det finns inga förväntade ytterligare störningar som
antas påverka områden som inte redan är under avveckling.

Synpunkter inskickade av länsstyrelsen 2022-05-23.
-

Syftet med avvecklingsplanen är enligt mark- och miljödomstolen att
i första hand att tydliggöra konsekvenser som gruvverksamheten har
på boendemiljön och vilken betydelse fastställda villkor har med
avseende på vilka delar av samhället som måste avvecklas och
vilka delar som kommer att finnas kvar. I avvecklingsplanen saknas
beskrivning av konsekvenser för de delar av samhället som kommer
finnas kvar.
Avsnitt 5.4.2 har utvecklats gällande konsekvenser för områden som
angränsar till avvecklingsområden.

-

I avsnitten 4.3 och 4.9 önskar länsstyrelsen en beskrivning och
förtydligande av vad som händer med boendemiljön för de som blir
kvar på Malmsta eftersom LKAB anser att de inte påverkas av
avvecklingen. Hur påverkas deras boendemiljö, kvaliteter i
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närområdet, service, bostäder som hyrs ut som tillfälliga boenden,
konsekvenser av den avveckling som sker och risker för förslumning
samt deras oro och välmående. Vad tycker de boende om sin
boendemiljö? Jämförelse med det samhälle som har funnits och dit
de valde att flytta till jämfört med det samhälle som det nu har
utvecklats till? Hur kommer Malmsta att utvecklas eftersom det inte
påverkas av avvecklingen? Vad kommer att ske på lång sikt? Vilket
område kan komma att påverkas och vara nästa område för
avveckling?
I avsnitt 5.4.2 behandlas områden som angränsar till
avvecklingsområden. Vissa uppdateringar av avsnittet har gjorts för
att bemöta synpunkten.
-

I avsnitt 5.4.1 nämns att merparten av de boende i Malmberget
uttrycker en önskan att vilja flytta så snart som möjligt på grund av
den påverkan som avvecklingen har på Malmberget. Länsstyrelsen
önskar ett förtydligande på varför samma påverkan och önskan inte
gäller de boende som kommer att finnas kvar i områden som
angränsar till avvecklingsområden? Har de som bor i områden som
angränsar till avvecklingsområden samma önskan? Länsstyrelsen
efterfrågar underlag från dialoger och enkäter.
I avsnitt 5.4.2 beskrivs mer kring situationen för de som bor intill ett
avvecklingsområde. LKAB förstår att störningar finns även för
personer som bor utanför avvecklingsområdena men bedömningen
är att störningarna inte är av den omfattning att fler områden ska
avvecklas, utgångspunkten för vad som ska avvecklas styrs av
gällande miljövillkor. Upplevelsen av boendemiljön påverkas av flera
faktorer, däribland många som LKAB inte råder över. Exempelvis
ser LKAB att dricksvattensituationen och förbättring av vägarna på
Malmsta i huvudsak är ett kommunalt ansvar och att dessa frågor
därmed kräver lösningar i samarbete med Gällivare kommun. Det
finns andra områden i Malmberget som utsätts för större störningar
på grund av gruvan men där boendemiljön är bättre. Ett av skälen till
att frivillighetsområdet Malmsta togs med i samarbetsavtalet från
2012 var för att undvika inlåsningseffekter och att de som inte
önskar att bo kvar på Malmsta får möjlighet att sälja sina hus till
LKAB. Därmed har de som inte upplever sin boendemiljö som
tillfredställande möjlighet att sälja sin bostad.
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Bilaga 2

Ersättningsprinciper

2015 tog LKAB:s styrelse beslut om principer för att ersätta fastighetsägare,
boende och näringsidkare som måste flytta på grund av
samhällsomvandlingen. LKAB beslutade om revidering av
ersättningsprinciperna under 2020. Nedan beskrivs dessa kortfattat, mer
information finns på LKAB:s hemsida och
www.samhallsomvandling.lkab.com.
Principer för ersättning är framtagen för följande berörda:
-

Ägare av villafastighet
Ägare av hyreshusfastighet
Företagare, myndigheter och organisationer
Hyresgäster
Ägare av bostadsrätt

LKAB arbetar för att i god tid innan gruvbrytningen påverkar nuvarande
bebyggelse lämna information till berörda sakägare som kommer att
påverkas av samhällsomvandlingen. LKAB har stor förståelse för att
berörda har många frågor och har därför personliga möten med alla berörda
sakägare för att diskutera möjligheter, förutsättningar och önskemål om
ersättningsbostad, ny lokal med mera.
Kortfattad beskrivning av ersättning till ägare av en villafastighet
LKAB anlitar en oberoende och auktoriserad värderingsman för att utföra en
marknadsvärdering samt en funktionsinventering av fastigheten.
Marknadsvärderingen ligger till grund för det ekonomiska erbjudande LKAB
kan erbjuda medan funktionsinventeringen ligger till grund för ersättning av
funktion. Sakägaren erbjuds ersättningshus med tillhörande tomt baserat på
funktionsinventeringen. Tanken med funktionsinventeringen är att den ska
fånga upp standard, skick och funktioner på befintlig fastighet. Denna
information ligger till grund för det ersättningshus som LKAB erbjuder en
ägare av en villafastighet.
Fastigheten värderas som en jämförbar fastighet i Gällivare. Värderingen är
rättvis där individuella skillnader och olikheter påverkar priset. Det innebär
att den som har renoverat och byggt om sin villa, och med det har fått en
högre standard, får en högre värdering än den som inte har gjort detta.
Tomtmarkens storlek påverkar också värdet på den fastighet som
förvärvas. Utifrån den gjorda värderingen kan villaägaren välja mellan
följande erbjudanden:
-

En villa som är likvärdig med befintlig villa. Den nya villan kommer
inte att vara en kopia av den gamla, vare sig vad gäller arkitektur
eller material, men den ska vara jämförbar.
En summa pengar, som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent.
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Kortfattad beskrivning av ersättning till ägare av en hyreshusfastighet
En oberoende fastighetsvärderare gör en marknadsvärdering samtidigt som
en transaktionsansvarig från LKAB gör en teknisk bedömning av befintligt
hyreshus tillsammans med fastighetsägaren. För att avgöra i vilket skick
hyreshuset är analyseras värdehöjande faktorer. Hyreshuset värderas i sin
helhet, men utöver det poängsätts lägenheterna och lokalerna separat för
att fastställa standarden i hyreshuset.
Den oberoende fastighetsvärderaren fastställer marknadsvärdet på
fastigheten. I värderingen ingår även en beskrivning av skick och standard.
Utifrån den gjorda värderingen kan fastighetsägaren välja mellan följande
erbjudanden:
-

Ett hyreshus som är likvärdigt med befintligt hyreshus. Huset
kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig vad gäller
arkitektur eller material, men det ska vara jämförbart.
En summa pengar, som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent.

Kortfattad beskrivning av ersättning till lokalhyresgäster
Lokalhyresgäster som behöver flytta på grund av LKAB:s fortsatta
gruvbrytning kompenseras i flera delar. Lokalhyresgäster erbjuds ny lokal
inom Gällivare kommun som objektivt sett anses godtagbar. Under
förutsättning att hyreskostnaden blir högre erbjuds även hyrestrappning upp
till fem år. Trappningen är knuten till den lokalhyresgäst som har flyttat till
följd av samhällsomvandlingen och följer inte med hyresgäst som flyttar till
en annan lokal under trappningsperioden. Utöver hyrestrappning står LKAB
för omlokaliseringskostnader och eventuellt resultatbortfall i samband med
flytten och under viss etableringstid.
Kortfattad beskrivning av ersättning till bostadshyresgäster
I god tid innan det är dags att flytta kontaktar hyresvärden sina hyresgäster.
Hyresvärden erbjuds ett ersättningshus eller en summa pengar. Väljer
hyresvärden att ersättas med ett nytt hyreshus är avsikten att hyresvärden
ska erbjuda sina hyresgäster ersättningslägenheter i det nya huset. I de fall
en hyresvärd väljer monetär ersättning blir LKAB ny fastighetsägare och
LKAB:s dotterbolag, LKAB Fastigheter AB, kommer att förvalta fastigheten
fram till dess att byggnaderna inom fastigheten måste avvecklas och rivas.
Bostadshyresgäster kompenseras i tre steg:
- Erbjudande om en ny hyresrätt.
- Flyttersättning.
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-

Hyrestrappning erbjuds den som flyttar in i en nyproducerad
lägenhet eller flyttar till en nyrenoverad bostad med en hyresnivå
som är 20 procent högre än hyran i befintlig lägenhet.

Hyrestrappningen innebär att LKAB första året betalar mellanskillnaden
mellan den gamla och nya hyran varpå hyran successivt trappas upp under
en sjuårsperiod. Sker flytt till en lägenhet i samma storlek som befintlig
lägenhet, så behåller bostadshyresgästen sin nuvarande hyra under det
första året och under de följande sju åren trappas hyran upp. Full hyra utgår
det nionde året. Den som flyttar till en större eller mindre nyproducerad
lägenhet erbjuds också trappning om hyresnivån är 20 procent högre än
befintlig hyra. Hyrestrappningen utgår från vad motsvarande lägenhet
kostar i det nuvarande hyreshuset. Den som flyttar till äldre bostadsbestånd
erbjuds inte trappning av hyran. Trappningen är knuten till den
bostadshyresgäst som flyttat till följd av samhällsomvandlingen och följer
inte med om hyresgästen flyttar till en annan lägenhet under
trappningsperioden. Hyrestrappning erbjuds oavsett hyresvärd, vilket ger
bostadshyresgäster möjlighet att byta upp sig till ett modernt och nybyggt
boende med högre standard.
Kortfattad beskrivning av ersättning till ägare av bostadsrätt
Den som äger en bostadsrätt äger tillsammans medlemmarna i föreningen
den fastighet som LKAB behöver förvärva. Medlemmar i
bostadsrättsföreningen äger en andel av föreningen och rätten att nyttja
bostadsrätten.
LKAB kommer att köpa bostadsrättsföreningens fastighet för det
sammanlagda värdet av bostadsrätter som finns i föreningen. Innan ett
fastighetsöverlåtelseavtal kan tecknas görs en individuell värdering av varje
bostadsrätt. Inför förvärvet för LKAB en dialog både med varje enskild
bostadsrättsinnehavare och med bostadsrättsföreningen, som företräds av
styrelsen. För att fastigheten ska kunna säljas till LKAB måste
föreningsstämman ha röstat för en försäljning av fastigheten med den
majoritet som lagen anger.
Ersättningen för bostadsrätter baseras på ett marknadsvärde per
kvadratmeter boyta för en nyproducerad bostadsrätt i Gällivare.
Ersättningen per kvadratmeter boyta utgör den största delen av
ersättningen. Bostadsrättshavare erbjuds således en summa pengar som
baseras på bostadsrättens storlek. Baserat på en individuell bedömning av
bostadsrättens skick och standard lämnas även ett tillägg beroende på det
bedömda skicket.
För att en försäljning till LKAB ska kunna genomföras måste föreningen
köpa bostadsrätterna av föreningsmedlemmarna. Ett avtal tecknas sedan
mellan LKAB och bostadsrättsföreningen som innebär att LKAB blir ägare
till fastigheten. Väljer bostadsrättshavaren att bo kvar i lägenheten tecknas
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även ett hyresavtal med LKAB som ny fastighetsägare. Upplåtelsen av
lägenheten som hyresrätt är tillfällig och kan som längst vara till dess att
byggnaderna inom den förvärvade fastigheten behöver avvecklas. Ett avtal
om överenskommelse om avstående från besittningsskydd tecknas därför
också.
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Bilaga 3

Kartor som visar avvecklingen mellan 2017 och 2022

Byggnader i Malmberget år 2017.
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Byggnader i Malmberget år 2022.
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