
 
  

SAMRÅDSHANDLING 
Diarienr: KSst/2022:53 

 
 

 
 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen 
Gällivare kommun 
Norrbottens län 

 

 
 
 

 
 
PLANBESKRIVNING 
 
DETALJPLAN FÖR DEL AV 

MALMBERGET 8:17, VITÅFORS 
 
 

  
 
 

 



 2 

HANDLINGAR 
I planen ingår följande handlingar: 
 

• Plankarta med bestämmelser   
• Planbeskrivning  
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning  
• Miljökonsekvensbeskrivning  

 
 

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har 
juridisk verkan. Planen har upprättats i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 
med utökat förfarande.  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
LKAB beslutade 2020 om en långsiktig miljö- och klimatstrategi som syftar till att 
under den kommande 25-årsperioden gå mot ett nollutsläpp av koldioxid från 
bolagets egna processer och produkter, vilket skulle resultera i den enskilt största 
omställningen i LKAB:s 130-åriga historia. Strategin siktar också mot att säkra 
LKAB:s verksamhet bortom år 2060. I strategin pekas skifte från huvudsaklig 
produktion av järnmalmspellets för masugnar med fossila bränslen till fossilfri 
järnsvamp med vätgasteknik ut som ett av tre huvudsakliga spår. Miljö- och 
klimatstrategin innebär en omställning av verksamheten som kommer att 
genomföras successivt fram till 2045.  
 
Hybrit Development AB (Hybrit) ägs av LKAB, SSAB och Vattenfall. Bolagets syfte är 
att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning. Ägarbolagen beslutade 
2021 att söka tillstånd enligt miljöbalken för en demonstrationsanläggning för 
direktreduktion av järnmalm med fossilfri vätgas med Hybrit-teknik i det område 
som omfattas av planförslaget. Senare samma år beslutades att 
demonstrationsanläggningen ska vara en del av den samlade miljöbalksprövningen 
av LKAB:s verksamhet i Malmberget. 
 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för etablering av verksamheter 
som stödjer omställningen till fossilfri järnsvamp med vätgasteknik vilket regleras 
med markanvändningen gruvindustri [J1]. Den verksamhet som är aktuell för en 
etablering inom planområdet avser anläggningar för direktreduktion av järnsvamp 
och en anläggning för produktion av vätgas.  I anslutning till 
direktreduktionsanläggningarna kommer det även vara aktuellt med en ny 
logistiklösning innefattande bland annat lastning och lossning samt rangering av 
tågsätt vid bangården. 
 
Planområdet ingår i LKAB:s inhägnade område för gruvverksamhet. I planområdets 
östra del finns bebyggelse i form av förråd, miljöstation, tankstation och verkstäder 
som behöver omlokaliseras vid ett genomförande av planen. Där finns även den 
befintlig gruvnedfarten, en biodamm och interna järnvägsspår. I denna del av 
planområdet föreslås anläggningar för direktreduktion av järnmalm vars syfte är att 
producera järnsvamp med hjälp av vätgas. Inom området möjliggörs för 
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direktreduktionstorn upp till maximalt 200 meter. Nockhöjden regleras till maximalt 
60 meter inom området. 
 
Den västra delen av planområdet består i huvudsak av skogsmark och interna vägar 
men korsas även av en kraftledningsgata som planeras få en ny sträckning. Här 
möjliggörs för en vätgasanläggning med en högsta totalhöjd för byggnader på 55 
meter. 
 
Mellan de två anläggningarna regleras ett område som möjliggör för en 
vätgasledning. Området säkerställer även befintlig markanvändning med i huvudsak 
intern infrastruktur men även verksamhetsbyggnader för gruvindustrin. 
Vätgasledningen är avsedd att anläggas som en luftledning. Inom området föreslås en 
högsta totalhöjd på 55 meter.  
 
Inom hela planområdet föreslås en ändrad lovplikt för ett antal åtgärder, bland annat 
byggnader utan personalutrymme på maximalt 200 kvm byggnadsarea. 
 

  
Figur 1 Översiktskarta över aktuellt planområde. På kartan redovisas delområden för vätgasproduktion (rött), 
direktreduktion (blått) samt vätgasledning (grönt). 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
 
KAPITEL 3, MILJÖBALKEN 
Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten 
och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt 
Miljöbalken 3 kap. 3 § skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 



 4 

Planområdet ligger inom lågflygningsområde som enligt Försvarsmaktens 
riksintressebeslut (senast den 3 januari 2022) är av betydelse för totalförsvarets 
militära del enligt 3 kapitlet 9 § första stycket miljöbalken. Det innebär att området 
inte är utpekat som riksintresse men att det så långt som möjligt ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.  
 
Försvarsmakten ska remitteras alla objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen 
bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Planområdet ligger inom hinderfrihetsytor vid riksintresseflygplatser (Gällivare 
flygplats). 
 
Då planförslaget tillåter byggnader och anläggningar som är över 45 meter har en 
flyghindersanalys tagits fram för direktreduktionstorn inom planområdet.  

 
Figur 2 Försvarsmaktens lågflygningsområde. 

 
Ett område omfattande hela gruvindustriområdet samt tätorterna Malmberget och 
Koskullskulle och vidare söderut mot Dundrets nordsluttning är utpekat som 
riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt miljöbalken. 3 kap. § 7.  
 
Planområdet ligger i ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövården för 
gruvsamhällena Malmberget och Koskullskulle. En kulturmiljöanalys är framtagen 
för planförslaget. Kontinuerliga förändringar i industriell skala är en del av det 
aktuella landskapsavsnittets karaktär, och har varit så sedan bergsbruk och 
gruvbrytning startade i Vitåfors. 
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Figur 3 Kartbild över riksintresse kulturmiljövård. Planområdet i röd heldragen linje. 

 
Järnvägen (Malmbanan) som ansluter till planområdet ingår i riksintresset för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. § 8.  
 
Även europavägarna E10 och E45 omfattas av riksintresse för kommunikationer. 
Vägarna ligger cirka 5,5 km söder om planområdet och påverkas indirekt av 
planförslaget.  
 
Vitåfors gruvindustriområde ligger inom Baste samebys vinterbetesmark.    
I anslutning till gruvindustriområdet finns två utpekade riksintresseområden för 
rennäring. Riksintresseområdet väster om Vitåfors benämns Suolavaara och området 
nordost om Vitåfors benämns Koskullskulle. Del av planområde för direktreduktion 
ligger cirka 1,5 km respektive 0,9 km från riksintresseområdena. 
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Figur 4 Kartbild över riksintresse för rennäring. Planområde markerat i rött. 

Dundret utgör riksintresse för friluftsliv. Här utövas bland annat utförs- och 
längdskidåkning. Området utgör även Natura 2000-område samt naturreservat. 
Dundret ligger på ett avstånd om ungefär 10 km sydväst om planområde. 
  
Påverkan på aktuella riksintressen beskrivs mer ingående i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
 
KAPITEL 4, MILJÖBALKEN 
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse 
för t.ex. natur- och kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Enligt 4 kap. 8 § MB 
klassas även alla områden som ingår i EU:s nätverk Natura 2000 som riksintressen. 
 
Planområdet ligger cirka 800 meter väster om Lina älv som är ett utpekat Natura 
2000 område enligt Habitatdirektivet (SCI). Lina älv ingår i ett mycket stort Natura 
2000-område; Torne och Kalix älvsystem. Det omfattar vattenområden i Torneälven 
och Kalixälven samt biflöden och källsjöar inom de svenska delarna av 
avrinningsområdena. Natura 2000-området utgörs endast av de olika vattendragen 
men inte älvstranden.  
 
Två av inloppsbäckarna till sjön Naalojärvi ingår som biflöden i Natura 2000-
området. Dessa två utgörs av Naalojoki (även kallad Suolabäcken) samt en namnlös 
bäck som tillförs sjön västerifrån. Laxöringsbäcken som tillrinner sjön söderifrån 
ingår inte i Natura 2000-området. Inte heller själva sjön Naalojärvi samt dess utlopp, 
Naalojärvibäcken, ingår i Natura 2000-området. 
 
Söder om gruvindustriområdet och Malmbergets samhälle finns biflödet Bergbäcken 
som delar sig i en nordlig och en sydlig gren. Den sydliga förgreningen och en kort 
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sträcka av den nordliga samt sträckan efter sammanflödet av de båda förgreningarna 
ingår också i Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem.  
 
 

 
Figur 5 Natura 2000-områden och naturreservat i omgivningarna kring LKAB:s gruvindustriområde i Malmberget. 
Planområdets ungefärliga läge inlagt med röd ring. 

 
Lina fjällurskog utgör Natura 2000-område och är även utpekat som naturreservat. 
Området, som är mycket omfattande (98 065 hektar), domineras av vidsträckta 
barrskogar som inte påverkats av modernt skogsbruk. Lina fjällurskog är belägen 
norr och väster om LKAB:s gruvindustriområde och ligger som närmast cirka 2,5 
kilometer från planområdet.  
 
Dundret utgör Natura 2000-område och är naturreservat. Lågfjället Dundret (+823 
meter) är beläget omkring 10 kilometer sydväst om LKAB:s industriområde.  
 
KAPITEL 5, MILJÖBALKEN 
Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet, miljökvalitetsnormer 
(MKN), för buller, luft och vattendrag. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns 
reglerade för flertalet ämnen, t.ex. kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, 
partiklar och ozon. För vattendrag finns klassificeringar i olika statusklasser som inte 
får försämras. Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller gäller för kommuner med 
mer än 100 000 invånare samt för de mest trafikerade vägarna och järnvägarna. 
Aktuellt planområde berörs inte av MKN för buller. 
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MKN för utomhusluft  
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid 
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. Luftkvaliteten 
i Norrbottens län är överlag bra och länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet 
Frisk luft är nära att uppnås (RUS, 2020). Luftkvaliteten i tätorterna bedöms vara 
bra, men det förkommer för höga halter i vissa avseenden i delar av länets större 
städer. Mätningar av luftkvalitet utförs dock bara i några av länets tätorter.  
 
LKAB har låtit genomföra luftkvalitetsmätningar i östra Malmberget och 
Koskullskulle under ett års tid från 2019 till 2020. Preliminärt kan följande slutsatser 
dras utifrån resultaten från genomförda mätningar i förhållande till MKN för luft:  
  

• Förekommande halter av bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2.5) 
underskred MKN avseende års-, dygns- och timmedelvärde i både 
Koskullskulle och Malmberget.   

• Halterna av svaveldioxid var genomgående låga. Det föreligger ingen risk för 
överskridande av MKN avseende årsmedelvärde i vare sig Malmberget eller 
Koskullskulle.   

• De uppmätta halterna av vätefluorid och väteklorid var mycket låga i 
Koskullskulle och Malmberget, halter låg nära/under mätmetodens 
detektionsgräns.   

• Årsmedelvärdena för de ingående metallerna arsenik, kadmium, bly och nickel 
samt för bens(a)pyren underskred MKN i både Koskullskulle och Malmberget.  

 
MKN för vattenförekomster  
Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv 
för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Grundvatten, sjöar, vattendrag och 
kustvatten har delats in i vattenförekomster för vilka bedömning har skett vilken 
ekologisk, kemisk eller kvantitativ status som vattnet har och vilka krav som ställs för 
att kunna upprätthålla och förbättra denna status. 
 
Nordost om Vitåfors och LKAB:s deponisystem för anrikningssand rinner Lina älv 
som är recipient för överskottsvatten från LKAB:s processvattensystem. Längre 
nedströms (cirka 90 km) rinner Lina älv samman med Ängesån som i sin tur flödar ut 
i Kalix älv. Lina älv är uppdelad i flera vattenförekomster.  
   
Omedelbart väster om sandmagasinet ligger sjön Naalojärvi. Naalojoki (även kallad 
Suolabäcken) rinner in i Naalojärvi västerifrån och utloppet från sjön, 
Naalojärvibäcken, rinner samman med Lina älv norr om deponisystemet. Alla dessa 
vatten är definierade som ytvattenförekomster enligt vattenförvaltningens definition. 
 
I området finns en grundvattenförekomst (SE746502-171282) som löper längs med 
Lina älv både upp- och nedströms om gruvindustriområdet. På den östra sidan av 
Lina älv, cirka 5,5 km nedströms LKAB:s deponisystem för anrikningssand, ligger 
Sarkasvaara grundvattentäkt som är ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 
beslutade av länsstyrelsen. Grundvattentäkten tjänar som vattenresurs för Gällivare 
tätort.   
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Figur 6 Gult område visar instängslat gruvområdet. Lila yta visar vattenskyddsområde. 

Påverkan på vattenförekomster utreds närmare i tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 

PLANDATA 
 
LÄGESBESTÄMNING 
Planområdet ligger inom Vitåfors gruvområde. Gruvindustriområdet ligger på och 
intill berget Välkomman, ungefär 5 km norr om centrala Gällivare och i anslutning till 
tätorterna Malmberget respektive Koskullskulle. 

 
Figur 7 Översiktskarta med planområdet i rött. 
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AREAL 
Planområdets area är cirka 150 hektar. 
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattas av del av fastighet Malmberget 8:17. LKAB äger all mark inom 
planområdet. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Industriområdet Vitåfors är i den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle 2014-2032 utpekad med markanvändningen G –
Gruvindustri, området för gruvverksamhet omfattar ett större området med dagbrott 
och brytning under jord. Till gruvverksamhet hör byggnader, vägar och övriga 
anläggningar som behövs för gruvdriften. 
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med den fördjupade översiktsplanens intentioner. 
 

 
Figur 8 Utsnitt från Fördjupad översiktsplan Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. 

 
PROGRAM 
Inget program är framtaget för planområdet. 
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DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 
För området gäller områdesbestämmelserna för LKAB:s gruvindustriområde 
Vitåfors, som antogs 1989. Området regleras med användningen J1 viket innebär att 
området får användas för industri samt tillhörande anläggningar och 
industribyggnader. I bestämmelserna finns ingen begränsning av höjd eller 
exploatering. Inom bestämmelseområdet gäller en ändrad lovplikt, vilket bland annat 
innebär att bygglov inte krävs för att bygga till eller på annat sätt ändra 
industribyggnader.  
 

 
Figur 9 Områdesbestämmelser för LKAB:s gruvindustriområde Vitåfors. 

 
KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Gällivare kommuns kommunstyrelses samhällsplanerings- och teknikutskott 
beslutade 2021-12-17, § 232, att ge positivt planbesked för del av fastigheten 
Malmberget 8:17, Vitåfors. 
 
RIKSINTRESSEN 
Aktuellt planområde ligger inom eller i anslutning mot riksintresseområde för:  
 

• Totalförsvaret (Lågflygningsområde med påverkansområde) enligt MB 3 kap. 
9 §. Hela planområdet och stora delar av Norrbottens inland ligger inom 
område med särskilt behov av hinderfrihet (öppna områden).  

 
• Hinderfrihetsytor vid riksintresseflygplatser (Gällivare flygplats) enligt MB 3 

kap. 8 §. Hela planområdet och stora delar av Gällivare tätort ligger inom 
hinderfrihetsyta för flygplatsen. Hinderytorna definieras av Transportstyrelsen 
författningssamling TSFS 2010:134 med ändring TSFS 2012:93.  
 

• Värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. 
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• Riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Malmberget och 

Koskullskulle ligger i ett område utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. 
 

• Planområdet ligger inte inom något område av riksintresse för rennäringen. 
Närmaste riksintresseområde för rennäring ligger cirka 800 meter öster om 
planområdet.  
 
 

BEHOVSBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt 6. Kap 5 § miljöbalken (1998:905) ska en kommun, vid upprättande av 
detaljplan undersöka om genomförandet av planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan. Om detta är fallet ska en strategisk miljöbedömning göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 9 § 2 p. En undersökning av 
miljöpåverkan har upprättats av Gällivare kommun daterad 2022-04-07. I 
undersökningen bedömer kommunen enligt 6 kap. 7 § miljöbalken att planförslaget 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Därmed ska en 
miljöbedömning av detaljplanen genomföras och dokumenteras i en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12 § miljöbalken. Samråd om 
undersökningen med länsstyrelsen har skett samtidigt som avgränsningssamrådet. 
 
I undersökningssamrådet avseende detaljplanen bedömer kommunen att följande 
frågor ska utredas vidare: 
 

• Hälsa och säkerhet (buller, Seveso, transporter/trafik från väg och järnväg, 
farligt gods) 

• Grundvatten 
• Miljökvalitetsnormer 
• Natura 2000 
• Naturvårdsarter 
• Totalförsvaret 
• Flyget (höga byggnader med bland annat ljusmarkeringar) 
• Landskapsbild 
• Riksintresset kulturmiljö 
• Rennäring 

 
Yttrande av undersökning av miljöpåverkan  
Den 27 april 2022 inkom yttrande avseende undersökning för miljöpåverkan från 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
planförslaget innebär betydande miljöpåverkan. De anser att kommunen gjort en 
rimlig bedömning av att dessa frågor är viktiga för det fortsatta arbetet samt att 
kommunen måste ta med effekterna av klimatförändringar i miljöbedömningen.    
 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen delar också bedömningen att detaljplanen 
kan innebära betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning enligt 6 
kap. 3 § miljöbalken, behöver göras för att klargöra dess påverkan ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt. 
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden anser att strålning/EMF elektromagnetiska fält 
(EMF) torde öka i och med att eldistributionen behöver öka. Nämndens bedömer att 
ökad strålning/EMF föreligger och att den borde beaktas i framtida 
miljökonsekvensbeskrivningen. Nämnden anser även att ledning mellan 
vätgasproduktionen och direktreduktionen behöver omfattas av detaljplan.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med bedömning av påverkan från ökad 
strålning/EMF. Planområdet utökas till att även omfatta korridor för vätgasledning. 
 
Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning  
MKB:n behandlar bara miljöaspekter där man bedömt att det finns risk för 
betydande påverkan. Andra miljöaspekter, som inte påverkas eller där påverkan 
bedöms bli liten, har avgränsats bort i tidigare skede och behandlas inte i MKB:n. 
 
Tabell 1 Samlad bedömning av påverkan från nollalternativet respektive planförslaget. 

ASPEKT NOLLALTERNATIV PLANFÖRSLAG 
Planer och beslut   
Riksintresse värdefulla ämnen   
Riksintresse kulturmiljö    
Riksintresse försvar/kommunikationer  Preliminär bedömning 
Riksintresse rennäring  Ska uppdateras efter granskning 
Buller  Preliminär bedömning 
Olycksrisker   
Elektromagnetisk strålning   
Naturmiljö   
Landskapsbild och påverkan på 
ljusförhållanden 

  

Kulturmiljö   
Vattenmiljö (dag- och processvatten)  Preliminär bedömning 
Klimatpåverkan   
Utsläpp till luft (lokalt)   
Grundvatten och föroreningar i mark  Preliminär bedömning 
Miljökvalitetsnormer  Preliminär bedömning 

 
Nollalternativet 
MKB ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling 
om planen eller programmet inte genomförs. Detta kallas nollalternativet.   
 
Nollalternativet innebär att en ny detaljplan inte antas och att nuvarande 
markanvändning fortsätter att gälla. Om planförslaget inte antas kommer det fortsatt 
bedrivas konventionell gruvdrift i området. Det aktuella planområdet skulle kunna 
tas i anspråk för annan industriell verksamhet för LKAB:s behov inom ramen för de 
aktuella områdesbestämmelserna. Det skulle även innebära att omställningen av 
järn- och stålindustrin och minskningen av utsläpp av klimatpåverkande gaser skulle 
försenas eller delvis riskera att utebli.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 
LIVS- OCH UTOMHUSMILJÖER 
 
Mark och vegetation 
 
Delområdet för direktreduktion utgörs i huvudsak av exploaterad gruvindustrimark 
med hårdgjorda ytor, industribyggnader och infrastruktur som vägar och järnväg. Det 
finns även en biodamm inom området. Inom delområdet varierar markens nivå 
mellan +331,2 och +385,2 (enligt RH 2000). Generellt sluttar området sydväst-
nordöst där marknivåerna är som högst i sydväst.  
 
I det västra delområdet för vätgasanläggning finns viss exploatering som består av 
vägar och upplagsytor. Genom området passerar även en kraftledningsgata. Övrigt 
markområde utgörs av skogsmark. Marknivån i det västra delområdet varierar 
mellan +368,5 och +432,9. Inom området sluttar marken syd-nord och är som högst i 
syd. 
 
Korridoren för vätgasledning mellan de två områdena omfattas i huvudsak av 
hårdgjorda ytor som vägar och järnväg. Det finns även ett antal industribyggnader 
och upplagsytor inom området. Marknivån inom området varierar mellan +326,2 och 
+374,8. 
 

 
Figur 10 Vitåfors gruvområde, gul linje redovisar instängslat område. 

 
Geotekniska förhållanden 
Inom gruvområdet har ett antal geotekniska undersökningar genomförts vid val av 
lokalisering för aktuell etablering. Resultat för de undersökningar som berör aktuellt 
planområde kompletteras till granskningsskedet. 
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Grundvatten 
Grundvattennivån i området är som lägst under tidig vår innan snösmältning, då all 
nederbörd under vintern fallit som snö. Påfyllnad sker i magasinen under 
snösmältningen samt vid större regn under barmarksäsongen. När vintern 
återkommer avtar generellt nivåerna successivt fram tills efterkommande 
snösmältning.   
  
Grundvattensituationen inom Vitåfors är starkt präglad av industriområdet. 
Grundvatten strömmar naturligt genom moränen från bergsryggen i söder ned mot 
isälvsavlagringen i anslutning till Lina älv, som avvattnar området. Inom området 
finns två sandmagasin men också terrasserad mark som byggts upp med fyllning och 
hårdgjorda ytor. Framför allt sandmagasinen förändrar flödesbilden för grundvattnet 
lokalt.   
  
Inom området för planerad direktreduktionsanläggning är marken uppbyggd med 
mäktiga lager fyllning som överlagrar moränen. Grundvattennivån återfinns här mer 
än 15 meter under marknivå. Området för planerad vätgasanläggning ligger i en brant 
sluttning. Grundvattennivån ligger 2–10 meter under markytan.   
 
Grundvattennivåövervakning har under många år utförts inom gruvområdet några 
gånger om året i utvalda borrhål. Sedan vintern 2018/2019 har övervakningen 
strukturerats genom implementering av ett övervakningsprogram för 
grundvattennivåer.  
  
Programmet omfattar mätning av grundvattennivåer med automatiska tryckgivare i 
ett 30-tal borrhål, där loggar på dygnsbasis registrerar grundvattennivåerna i 
borrhålen. Observerade grundvattennivåer i berg visar att det nuvarande 
påverkansområdet i bergets övre delar (ned till 300 meter) är relativt litet sett till 
gruvans storlek och utbredning. Inget av borrhålen är placerade inom planområdet. 

 
Figur 11 Grundvattenövervakning i området kring Malmberget. 



 16 

Vid ett genomförande av detaljplanen kan det bli aktuellt med bortledning av 
grundvattnet. Beroende på omfattning kräver åtgärden en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen alternativt en ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. 
 
Förorenad mark 
Analyser från utförd miljöteknisk undersökning indikerar att det förekommer 
förhöjda halter av några olika metaller i jorden, främst arsenik. Arsenik är ett 
grundämne som förekommer naturligt i berggrunden och de förhöjda halterna i 
området beror sannolikt på lokalt förhöjda halter i området.   
  
Spridning av metaller, t .ex. arsenik, sker främst via vatten men det kan även ske via 
damning vid torr väderlek sommartid. Förändringar i klimatet, såsom ökad eller 
minskad nederbörd, stigande havsnivåer och högre medeltemperaturer kan påverka 
markens och vattnets egenskaper. Högre grundvattennivåer och mer fluktuerande 
grundvattennivåer innebär att de flesta ämnen i större utsträckning följer med 
vattnets flöde. I förorenade mark- och vattenområden kan därför klimatförändringar 
innebära att mobiliteten hos föroreningar ökar. Ökad spridning av föroreningar i 
mark kan även ske på grund av att det vid förändrade vattennivåer och flöden 
inträffar fler ras och skred. Föroreningarna kan då antingen transporteras till större 
områden eller bli mer tillgängliga genom att det skyddande markskiktet försvinner.   
 
Radon 
Planområdet ligger inom hög- till normalriskområde för radon enligt översiktlig 
radonriskutredning från 1990. Markstrålning ska beaktas vid grundläggning och 
byggnader där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas radonsäkert. 
 
Inom planområdet föreslås ingen markanvändning där personer ska vistas mer än 
tillfälligt. 
 
Lek, rekreation och mötesplatser 
Friluftsliv, jakt och fiske är av stor betydelse för kommuninvånarna och förekommer 
även i närområdet. Planområdet är redan idag instängslat och är inte tillgängligt för 
allmänheten.  
 
Naturmiljö 
Det finns inga naturreservat, nyckelbiotoper eller biotopskyddsområden inom tre 
kilometer från LKAB:s gruvindustriområde.  
 
En utredning av fågelliv och naturvärden har utförts av Ecogain, 2022. Analysen 
baseras på information från en fågelinventering som utförts under somrarna 2020 
och 2021 samt en utredning av naturvärden baserad på flera 
naturvärdesinventeringar som utförts i området under åren 2015–2019. 
Naturvärdesutredningen genomfördes för att identifiera och avgränsa de geografiska 
områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. På 
motsvarande sätt genomfördes fågelinventeringen för att identifiera och kvantifiera 
inventeringsområdets betydelse för fåglar.  
 
Inventering och analys har gjort för en större avgränsning än det aktuella 
planområdet men enbart de aktuella områdena beskrivs nedan.  
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Den östra delen av planområde består till stor del av starkt påverkad industrimark i 
form av vägar och järnväg, parkeringar och öppen mark och byggnader. Inom 
utredningsområdet för direktreduktion finns även några stråk med öppen gräsmark 
och lövungskog samt en damm omgiven av lövungskog i den norra delen. I den 
nordöstra delen finns även ett lite större område med öppen gräsmark. 
De fågelobservationer som gjorts är främst koncentrerade till den biodamm som 
delvis ligger inom planområdets östra del. Här häckar åtminstone knipa och möjligen 
några fler vanliga andarter. Även större strandpipare observerades under 
häckningstid. Under inventeringen observerades även bivråk och tornfalk över 
området, dessa bedöms dock inte ha häckningsplats inom eller nära området då 
lämpliga häckningsmiljöer för arten saknas.  Det finns inga naturmiljöer med 
naturvärdeklass 3 eller högre inom utredningsområdet. Det saknas även fynd av 
andra skyddade arter. 
 

Den västra delen av planområdet består dels av skogliga miljöer i den nordöstra och 
sydvästra delen, dels av öppen mark i den centrala delen som genomkorsas av både 
kraftledningar och vägar. De skogliga miljöerna fortsätter i både västlig och östlig 
riktning från området. 
 
I planområdet finns ett naturvärdesobjekt. Objektet (H8) har naturvärdesklass 3 
(påtagligt naturvärde) och utgörs av en nordvänd fuktsvacka med ett bäckdråg och 
högörtsvegetation samt revlummer. Här växer grov gran liksom medelålders björk 
och gråal. På en plats strax sydväst om naturvärdesobjektet påträffades orkidén 
knärot som är klassad som sårbar. I och i närheten av utredningsområdet finns 
ytterligare fyra objekt med naturvärdesklass 3 och ett objekt med naturvärdesklass 2. 
 

Figur 12 Fynd av arter inom område för direktreduktion (grön avgränsning) inom planområdet östra del. 
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I utredningsområdet för vätgasproduktion är förekomster av prioriterade fågelarter 
främst koncentrerade till skogsmiljöerna i den östra delen. I första hand rör det en 
boplats av fjällvråk, men också revir av järpe, björktrast och rödvingetrast. De två 
sistnämnda arterna är dock mycket allmänna i regionen. Fjällvråksboet hittades 2021 
och är beläget i en äldre tall i en mindre ravin, men bedömdes nybyggt och var 
förhållandevis litet för att vara ett vråkbo. Sammantaget bedöms att boet är av 
tveksam kvalitet och att det därför är osäkert om boet är beständigt på lång sikt och 
om fjällvråkarna återkommer, men man bör undvika störning under häckningstid så 
länge det inte kan bekräftas att boet inte används.  

Inom del av planområdet för vätgasledningen finns skogliga miljöer i den norra och 
nordvästra delen men området består till övervägande del av människoskapad mark i 
form av vägar och järnväg, parkeringar och öppen mark och byggnader. Mindre stråk 
med öppen gräsmark och lövungskog finns också.  
 
I och runtom området finns fem naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3. Av dessa 
ligger tre objekt helt eller delvis inom planområdet.  
  
Objekt H9 i den nordvästra delen utgörs av lövrik gransumpskog med bäck  
och en göl, där skogen har stort inslag av gråal, björk och andra lövträd.  
Vegetationen är av högörtstyp och här finns förekomster av ett antal naturvårdsarter  
och vedsvampar. I gölen finns rikligt med grodyngel. Objekt H10 är uppdelat på två 
delobjekt och utgörs av gransumpskog med inslag av björk, och förekomster av 
enstaka rödlistade och naturvårdsarter.  
  
Objekt H11 utgörs av en gransumpskog och ett bäckdråg med förekomster  
av enstaka naturvårdsarter. Revlummer förekommer på fem platser inom området.  
  
I området för vätgasledningen finns förekomster av prioriterade fågelarter både i 
skogsmiljöerna i den nordvästra delen och i de öppna människoskapade markerna. I  
första hand rör det revir av rödvingetrast samt en liten koloni backsvala. 
Rödvingetrast är dock mycket allmän i regionen.  
 
 

Figur 13 Fynd av arter inom område för planerad vätgasanläggning i den västra delen av planområdet (röd avgränsning). 
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Vattenområden  
Planområdet omfattas inte av något vattenområde. 
 
Lina älv rinner cirka 800 meter öst om planområdet som är utpekat som Natura 
2000-område.  
 
Grundvattenförekomsten Koskullskulle (SE746502-171282) utgörs av en sand- och 
grusförekomst som sträcker sig längs Lina älv. Grundvattenförekomsten har 
otillfredsställande kemisk grundvattenstatus med hänsyn till nitrat, nitrit och sulfat 
och god kvantitativ status. Grundvattenförekomsten innefattar även ett 
vattenskyddsområde (Sarkasvaara vattenskyddsområde) beläget cirka 2 km söder om 
området Koskullskulle. 
 
Rennäring 
Befintligt gruvindustriområde ligger inom Baste samebys vinterbetesmark.   
  
I anslutning till industriområdet finns två utpekade riksintresseområden för 
rennäring där det ena (Koskullskulle) omfattar en huvudflyttled.   
  
Riksintresseområdet väster om Vitåfors benämns Suolavaara och området nordost 
om Vitåfors benämns Koskullskulle. Båda områdena utgör så kallade kärnområden 
(under vinterhalvåret), med vilket avses ett område som utgör kraftcentrum inom 

Figur 14 Fynd av arter inom område för planerad vätgasledning (svart streckad avgränsning). 
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samebyn och som regelbundet används inom betestrakten. De tillfredsställer renens 
behov av betesro och utrymme, och de besöks återkommande. Inom kärnområdena 
finns nyckelområden som kan vara mindre öar dit renarna rör sig naturligt. 
Nyckelområdena är mycket viktiga för renskötseln och de är känsliga för störningar 
och intrång.   
  
Suolavaara är ett kärnområde under vinterhalvåret och har tack vare 
sammanhängande lavrika barrskogar stor betydelse för vinterbetet. Koskullskulle är 
även det ett kärnområde under vinterhalvåret och har goda vinterbetesförhållanden. 
Området korsas av den huvudflyttled mellan årstidsland som omnämns ovan och 
som alltså utgör ett riksintresse för rennäringen.    
 
Jämställdhet och trygghet 
Planområdet ligger idag inom inhägnat område och är inte tillgängligt för 
allmänheten. Fler arbetstillfällen inom nya kompetensområden kommer att 
efterfrågas vilket kan bidra till en ökad jämställdhet och jämnare könsfördelning 
inom den traditionella gruvindustrin.  
 
BOSTÄDER OCH LOKALER 
 
Bostäder 
Inom aktuellt planområde finns det inte någon bostadsbebyggelse. Närmaste 
bostadsbebyggelse ligger i Koskullskulle cirka 500 meter sydost om planområdet. 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård och Koskullskulle beskrivs som 
ett gruvsamhälle med karaktäristisk och tidstypisk bebyggelse som väl speglar 
konjunkturförändringar och social skiktning från och med 1800-talets slut.  
 

  
Figur 15 Fotomontage över direktreduktionsanläggningen sett från Myranskolan i Koskullskulle (Norconsult, 2022). 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
LKAB är idag en av kommunens största arbetsgivare tillsammans med bland annat 
Aitik gruva och Gällivare sjukhus. 
 
Vitåfors gruvområde 
Inom den östra delen av Vitåfors gruvindustriområdet ligger förädlingsverk och 
andra industrianläggningar samt malmbangård och annan infrastruktur. Markytan 
längst i norr utgörs huvudsakligen av en dammanläggning för deponering av den 
anrikningssand som uppkommer vid järnmalmsförädlingen. Resterande ytor har 
överlag tagits i anspråk för tidigare eller idag pågående gruvbrytning, samt 
deponering av sidoberg.  
 
Planområdet utgör en del av gruvområdet. I den östra delen av planområdet har 
LKAB idag ett antal verksamhetsbyggnader som är planerade att flyttas alternativt 
rivas vid ett genomförande av planen. 
 
Inom område där vätgasledningen planeras finns idag främst interna järnvägar och 
bangård med tillhörande silos för lastning av järnvägsvagnar samt 
urlastningsutrustning och materialupplag. 
 

 
Figur 16 Drönarvy över Vitåfors gruvområde sett från öst med beskrivning av befintliga anläggningar och funktioner. 
Område för direktreduktion och vätgasanläggning har schematisk markerats för orientering. 
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Inom planområdet ligger befintlig gruvnedfart. Den är planerad att flyttas med ny 
placering utanför planområdet, se figur nedan. Det är i dagsläget inte beslutat om 
befintlig gruvnedfart ska stängas igen eller kvarstå som nödutgång.   
 

Figur 17 Befintlig gruvnedfart redovisas i rött. Område för ny gruvnedfart visas i blått. 

Skyddsrum 
Inom planområdet finns inga befintliga skyddsrum. 
 
EXPLOATERING 
 
Byggnadskultur, platsens karaktär, attraktivitet och gestaltning 
Kvartersmark inom planområdet regleras med markanvändning för gruvindustri [J1]. 
Markanvändning avser verksamheter som avser gruvindustri eller är direkt kopplad 
till verksamheten. Ett genomförande av detaljplanen skapar förutsättningar för 
etablering av verksamheter som stödjer omställningen från konventionell 
gruvindustri till fossilfri stålproduktion.  
 
Planområdet är indelat i flera egenskapsområden som reglerar högsta tillåtna 
totalhöjder med utgångspunkt från de behov som planerade anläggningar kräver. 
Inom den västra delen av planområdet där vätgasanläggning planeras gäller att 
totalhöjden för byggnader inte får uppgå högre än 55 meter, [h1]. Här finns idag inga 
befintliga byggnader. 
 
I område där direktreduktion föreslås regleras en högsta tillåtna totalhöjd på 200 
meter, [h2] för att möjliggöra för de torn som verksamheten kräver. För byggnader 
regleras där en högsta nockhöjd på 60 meter, [h3]. De byggnader som idag ligger 
inom området för direktreduktionen planeras att lokaliseras utanför planområdet. 
 
Vätgasledningen som överför vätgas från produktionsområdet till anläggningen för 
direktreduktion kommer den första delen gå genom skogsmark för att sedan runda 
befintliga pelletsverk. Därefter planeras ledningen samförläggas med en ny 
transportör av pellets och följa befintliga järnvägsspår. Ledningen planeras förläggas 
på kanten av ett nedlagt sandmagasin mot området för direktreduktion. I området för 
ledningsdragning finns idag främst interna järnvägar och bangård med tillhörande 
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silos för lastning av järnvägsvagnar, samt urlastningsutrustning och materialupplag. 
Inom områden där vätgasledningen föreslås regleras en högsta totalthöjd på 55 
meter, [h1]. Detta för att säkerställa befintliga byggnader och anläggningar som idag 
finns inom området. 
 
För att förenkla tillståndsförfarandet föreslås det inom område för gruvindustri (J1) 
ändrad lovplikt för ett antal åtgärder. Dessa får inte strida med planens övriga 
bestämmelser och gäller under genomförandetiden. För åtgärderna kan en anmälan 
till byggnadsnämnden krävas. 
 
För byggnader utan personalutrymme med upp till 200 kvm byggnadsarea krävs inte 
bygglov. 
 
För följande åtgärder krävs inte marklov:  
• Anordna upplag eller materialgårdar  
• Inrätta fasta cisterner  
• Anordna parkeringsplatser  
• Schaktning 
 
Så länge planbestämmelserna följs undantas marklov inom hela området. 
 
Landskapsbild 
Gruvverksamheten har sedan lång tid tillbaka både direkt och indirekt präglat 
landskapsbilden i och omkring Malmberget och Gällivare. De tillkommande 
anläggningarna för apatitutvinning och produktion av järnsvamp samt utökade 
deponier för sidoberg och anrikningssand kommer att medföra viss inverkan på 
landskapsbilden från vissa väderstreck, utöver de historiska och idag befintliga. 
Dessa kan i vissa avseenden betraktas som negativa effekter och i andra som 
positiva.   
  
Planområdet ligger inom Vitåfors industriområde, som är beläget på mellan 325 och 
455 meters höjd över havet, det vill säga med god marginal över högsta kustlinjen. 
Inom industriområdet finns mycket lite naturmark kvar, men det kvarliggande 
ursprungliga jordtäcket ligger i förhållandevis jämn nordsluttning. Industriområdet 
omges av bergsryggar med dalgångar med vattendrag eller flacka stråk med större 
myrar. Berget Dundret med krön på 820 meter över havet utmärker sig i landskapet. 
Inom industriområdet utmärker sig exempelvis de höga gruvlavarna.   
 
Anläggandet av demonstrationsanläggningen för direktreduktion av järnsvamp 
kommer enligt planerna att placeras på mark omgiven av befintliga 
industrianläggningar, och påverkan på landskapsbilden bedöms främst utgöras av 
det reduktionstorn i vilket reduktionsreaktorn är placerad. Torn kan komma att bli 
upp till 150 till 200 meter högt och kommer att förses med flyghindermarkering 
enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Även vätgasproduktionsanläggningen och till 
exempel bandtransportörer kan komma att påverka landskapsbilden. I 
miljökonsekvensbeskrivningen kommer en utredning som visar från vilka platser 
man kan förväntas se reduktionstornet (sikt- eller synbarhetsanalyser) och 
visualiseringar redovisas.    
 
Reduktionsanläggningen kommer att synas till exempel från Dundret och det 
kommer inte att vara möjligt att undvika att landskapsbilden påverkas.  
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Figur 18 Fotomontage från Dundret där planområdet med två direktreduktionstorn syns till höger i bild (Norconsult, 2022). 

 
Tillgänglighet 
Området ingår i Vitåfors gruvområde och är inte tillgängligt för allmänheten. 
  
Att människor i alla åldrar och med olika typer av funktionsvariationer kan bli fullt 
delaktiga i det vardagliga livet ska beaktas. Ytor ska om möjligt göras tillgängliga, 
trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta 
gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet. Även sådant som kan orsaka känslan av 
otrygghet, till exempel bristande belysning eller skötsel är viktigt att beakta.  
 
Krav på tillgänglighet och användbarhet för människor med rörelseinskränkningar 
eller orienteringsproblem finns i plan- och bygglagen (PBL), plan- och 
byggförordningen samt i Boverkets byggregler, föreskrifter, allmänna råd och tillägg. 
Kraven gäller för såväl tomter som för byggnader. Tillgänglighetskraven följs upp i 
kommande bygglovsskede och regleras inte i detaljplanen. 
 
Parkering, utfarter 
Parkering för verksamheten kommer att inrymmas inom planområdet. Vid behov kan 
befintliga parkeringar inom gruvindustriområdet nyttjas. Det planeras även för en ny 
personalparkering utanför planområdet.  
Inom planområdet finns idag anläggningar och byggnader som är tillgängliga via det 
interna vägnätet. Dessa kan komma att flyttas om vid ett genomförande av 
detaljplanen beroende på utformning av verksamheten och dess behov.  
 



 25 

Offentlig service 
Ingen offentlig service finns eller planeras för inom planområdet. Närmsta 
förskolor/grundskolor finns i Koskullskulle 1,5 km från planområdet. Närmaste 
äldreboende och hälsocentral ligger i Gällivare centrum. 
 
Kommersiell service 
Ingen kommersiell service finns eller planeras för inom planområdet. Inom Vitåfors 
gruvområde finns en restaurang. Kommersiell service i form av butiker, handel, 
restauranger etc. finns i Gällivare centrum cirka 6 km från planområdet. Viss 
kommersiell service finns även i Koskullskulle och i Malmberget med bland annat 
kiosk och restaurang. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända lämningar. En kulturmiljöutredning har utförts 
för planområdet. Inga fornlämningar kunde identifieras vid fältundersökning. 
 
Om en fornlämning som inte tidigare är känd påträffas under markarbeten ska 
arbetet omedelbart avbrytas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som leder 
arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.  
 
Risk för skred/ höga vattenstånd 
Lokalisering av planerade verksamheter inom planområdet har valts ut med hänsyn 
till risk för bland annat dammbrott. Läs mer under rubrik Risker och störningar, 
Dammbrott.   
 
TRANSPORTER 
 
Gatunät, skidspår, gång-, cykel-, moped- och skotertrafik 
Inom planområdet finns inga vägar som är tillgängliga för allmänheten. 
Gruvindustriområdet har ett väl utbyggt vägnät som förändras efter behov som 
uppkommer. I dagsläget anläggs en ny infartsväg till gruvområdet som ansluter från 
korsning Genvägen – Kullevägen. Vägen ägs av LKAB och anläggs för att transporter 
till och från verksamheten inte ska ske via samhället Koskullskulle och därmed 
minska påverkan för närboende. Vägen planeras att vara färdigställd höst/vinter 
2022. 
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Figur 19 Aktuella transportvägar in till LKAB:s område. Sträckan från kullevägen till Vitåfors industriområde håller för 
närvarande på att byggas. 

Järnväg 
Inom planområdet går delar av befintligt järnvägsspår som används för transporter 
av färdiga produkter. Produkterna går via järnvägen till hamnarna i Narvik och Luleå. 
I den östra delen av planområdet ligger gruvområdets bangård. Även transport av 
produkter från verksamheter inom planområdet kommer att fraktas via järnväg. 
 

 
Figur 20 Översiktskarta som visar järnvägsspårets sträckning. Planområdet i rött. 
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Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 1,3 km från närmaste hållplats. Hållplatsen ligger längs 
Vitåforsvägen och trafikeras av lokaltrafiken med sträckning Gällivare-Malmberget-
Koskullskulle. Trafikeringen är anpassad för att möjliggöra arbetspendling till 
Vitåfors gruvområde.   
 
ENERGI-, VATTEN-, AVLOPPS- och ÅTERVINNINGSSYSTEM 
 
Vatten och avlopp 
Vattenuttag och utsläpp liksom konsekvenser av verksamheten kommer att bli en 
central fråga vid prövning enligt miljöbalken av nya verksamheter i planområdet. Vid 
projektutvecklingen av demonstrationsanläggningen har ett omfattande arbete 
genomförts för att så långt som möjligt begränsa behovet av att ta ut vatten från Lina 
älv och att begränsa utsläpp.   
  
Flera alternativa lösningar för vattenförsörjning till demonstrationsanläggningen 
utreds. För närvarande är det huvudalternativ som utreds att koppla samman 
vattensystemet för vätgasproduktion och direktreduktion med gruv- och 
förädlingsverksamhetens processvattensystem. Modelleringar som visar om en sådan 
lösning är möjlig och vilken påverkan som kan uppkomma vid uttag från och utsläpp 
till vattenförekomster pågår.  Till granskningsskedet för detaljplanen kommer det att 
framgå om det är möjligt att ansluta anläggningarna i planområdet till 
processvattensystemet och bedömningar av miljöpåverkan kommer att kunna ske 
med större säkerhet.  
 
Processvatten 
Utsläpp av processvatten från direktreduktionsanläggningarna kommer, om det 
behövs, i första hand ske till LKAB:s processvattensystem. Processvattnet kan komma 
att innehålla bland annat ammoniak, oljerester, sulfat, klorider, metaller och aminer 
(i det fall detta används).  
 
Då direktreduktionsanläggningens processvatten kopplas ihop med det befintliga 
systemet kommer inget direktutsläpp till Lina älv ske utan det överskottsvatten som 
uppkommer i systemet kommer bräddas i den utsläppspunkt som gruv- och 
förädlingsverksamheten använder. Eventuellt utsläpp direkt till älven kan inte 
komma att omfatta annat än eventuellt så kallat rejektvatten som uppstår när 
inkommande råvatten från älven renas innan det leds till elektrolysen. Rejektet 
består i så fall av uppkoncentrerat älvvatten. Om det blir aktuellt att släppa vatten till 
Lina älv kommer att ske i samma utsläppspunkt som gruv- och 
förädlingsverksamheten använder.  
 
Dagvatten, snöhantering 
Upprättande av en övergripande plan för hur dagvatten ska hanteras håller på att tas 
fram för tillståndsansökan. I planen kommer separering av dagvatten från andra 
vattenslag i verksamheten såsom processvatten, spillvatten och gruvvatten att 
eftersträvas.  
 
För att det ska vara möjligt att återanvända dagvattnet kommer en övergripande 
uppsamling och avledning av dagvatten ska ske till befintligt klarningsmagasin. 
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LKAB kommer att ta fram ett kontrollprogram för kontroll av kvalitet på dagvattnet i 
samband med kommande förbättringsarbete kring hanteringen. 
 
Planhandlingarna kommer vid att granskning att kompletteras med beskrivning av 
dagvattenhantering inom planområdet. 
 
 
Tele och opto 
Ledningar för tele och opto finns inom planområdet. Dessa kommer att flyttas vid ett 
genomförande av planen.  
 
 
Energi och elförsörjning  
Vattenfall har ledningsrätt för starkström (25-F1994-572.1) som korsar den västra 
delen av planområdet. Ledningarna inom ledningsrätten kommer inte att vara kvar 
in sin nuvarande dragning vid ett genomförande av planen. Fastighetsägaren utreder 
tillsammans med ledningsägaren en flytt av ledningarna.  
 
Det kommer att behövas nya elledningar för att överföra elenergin från stamnätet vid 
Luleälv till den planerade verksamheten inom planområdet. Koncession för det 
överliggande elnätet prövas enligt ellagen med Vattenfall Eldistribution och Svenska 
kraftnät som sökande. Inom planområdet kommer en eller flera 
transformatorstationer anläggas. Deras placering regleras inte på plankartan utan 
ingår i markanvändningen för gruvindustri, [J1]. 
 
I arbetet med tillståndsprövningen för den planerade verksamheten utreds möjlighet 
till återvinning av restenergi och värme, både inom den egna processen och Vitåfors 
industriområde som till externa mottagare.  
 
 
Avfall, återvinning 
De järnmalmalmspellets som ska reduceras med vätgas siktas innan de leds in i 
reduktionsreaktorn och de pelletsdelar som siktas bort samlas upp och mellanlagras. 
Detta är en biprodukt som kan nyttjas vidare. Likaså kan rester från framställning av 
HBI samlas upp och nyttjas vidare. Det kan också uppstå rester av material och 
produkter vid tillverkning och bulkhantering, samt olika sekunda produkter. Vid 
rening av rökgaser från reaktorn uppkommer vatten som renas och det slam som 
avskiljs vid vattenreningen har, liksom de material som samlats upp vid siktning av 
järnmalmspellets och rester från fram-ställning av HBI, hög järnhalt. Möjligheter att 
återanvända materialen som järnråvara utreds. Om så inte kan ske kan materialen 
behöva deponeras eller hanteras på annat sätt. Även vid rening av inkommande 
vatten till elektrolysen och verksamheten i övrigt kan slam komma att uppstå.   
 
Slam, materialrester och de sekunda produkter kommer i första hand att återvinnas. 
Det kan ske antingen inom Vitåfors industriområde eller på annan ort. Slam som inte 
kan återvinnas kommer att hanteras som avfall. Det utreds på vilket sätt det i så fall 
kan ske. Det kan innebära att avfallet behöver mellanlagras vid 
demonstrationsanläggningen.  Det kan bli aktuellt att anlägga en deponi för 
huvudsakligen slam från vattenrening och massor från anläggningsarbeten i området.  
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Utöver ovan nämnda restprodukter uppkommer avfall såsom smörjolja från 
anläggning och fordon, förpackningsrester med mera. Avfall uppkommer även i form 
av kasserat eldfast infordringsmaterial (till exempel tegel) och processdelar (till 
exempel plattor, pumpar med mera) som behöver bytas ut när de slits. 
 
RISKER OCH STÖRNINGAR 
 
Sevesoverksamhet 
Sevesoverksamheter ska beaktas i planprocessen som riskobjekt så att planerad 
markanvändning är lämplig utifrån människors hälsa och säkerhet.  
 
Den planerade verksamheten inom planområdet antas omfattas av den högre 
kravnivån i Sevesolagstiftningen. Skälet till detta antas vara den samtidiga mängden 
tryckkondenserad brandfarlig gas i form av flytande metan som planeras att lagras 
och hanteras inom den östra delen av planområdet för 
direktreduktionsanläggningen. Behov och mängd av flytande metan är emellertid 
beroende av teknikval hos den planerande verksamheten.  
 
I den västra delen av planområdet föreslås en anläggning för vätgasproduktion som 
via en vätgasledning förser direktreduktionsanläggningen med direktreduktionstorn i 
det östra planområdet med vätgas. Vätgas kommer att produceras och konsumeras 
löpande vilket innebär att inga större lager av vätgas planeras. Den totala mängden 
vätgas som bedöms kunna finnas vid ett givet tillfälle inom verksamheten når inte 
upp till den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen.   
 
Den del av planområdet som föreslås för anläggningen för vätgasproduktion ligger 
över 2,5 km från närmaste bostad. Den del av planområdet som föreslås för 
direktreduktionsanläggningar ligger som närmast ca 0,5 km från närmaste bostad. 
Vätgasledningen som förbinder anläggningen för vätgasproduktion med 
direktreduktionsanläggningen kommer placeras inom föreslaget planområde och 
vara placerad ännu längre bort än 0,5 km från närmaste bostad. Avstånden utgår från 
planområdesgränserna. De faktiska avstånden mellan anläggningsdelar och bostäder 
kommer vara ännu längre.  
 
Planområdet för direktreduktions- och vätgasanläggningar har valts genom att 
hänsyn tagits till en rad olika omgivningsfaktorer inom Vitåfors industriområde som 
har utretts i separata utredningar. Exempelvis har geotekniska utredningar tagits 
fram för att säkerställa att det inom planområdena finns goda markförutsättningar 
för att grundlägga den föreslagna demonstrationsanläggningen, som bland annat 
består av tunga och höga strukturer, särskilt torn för direktreduktionen. En annan 
viktig omgivningsfaktor som har beaktats vid placering av planområdet är LKAB:s 
anläggningar och verksamhet för att minimera riskerna för ömsesidig påverkan i 
form av eventuella dominoeffekter.   
 
LKAB:s verksamhet inom Vitåfors industriområde omfattas av den högre kravnivån i 
Sevesolagstiftningen. Anledningen till att verksamheten omfattas av den högre 
kravnivån är hanteringen av de explosiva ämnen som används vid sprängning i 
underjordsgruvan då råmalmen sprängs loss från omgivande sidoberg. Explosiva 
ämnen lagras ovan jord innan distribution ner till gruvan, men denna lagring utgör 
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mindre mängder. Vid LKAB:s verksamhet hanteras även andra farliga ämnen, såsom 
tryckkondenserad brandfarlig gas (gasol/LPG och LNG) samt eldningsoljor.   
 
Planområdet är placerat på betryggande avstånd till LKAB:s sprängämnesförråd ovan 
mark. Den del av planområdet som föreslås för anläggningen för vätgasproduktion 
ligger över 0,5 km från LKAB:s anläggningar där större mängder gasol, LNG 
(flytande metan) och eldningsoljor hanteras. Den del av planområdet som föreslås för 
direktreduktionsanläggningar ligger över en kilometer från motsvarande riskobjekt. 
Vätgasledningens dragning mellan anläggningen för vätgasproduktion och 
direktreduktionsanläggningen kommer att förläggas på betryggande avstånd till 
LKAB:s anläggningar.  
 
Dammbrott 
LKAB:s sandmagasin och klarningsdamm är en riskanläggning enligt definitioner i 
förordning (2013:319) om utvinningsavfall. Med anledning av detta har konsekvenser 
av ett dammbrott i de dammdelar som vetter mot planområdet beaktats.  
 
Konsekvensbedömningar avseende dammbrott har tagits fram och legat till grund för 
planområdets lokalisering. Inom planområdena bedöms ingen negativ påverkan 
uppstå vid ett eventuellt dammbrott. Den västra delen av planområdet ligger 
uppströms sandmagasinet, i ett område som topografiskt är beläget betydligt högre 
än dammanläggningen. Risken för att utströmmande anrikningssand och vatten från 
ett eventuellt dammhaveri skulle nå planområdets västra del är därför obefintlig. Den 
östra delen av planområdet befinner sig på ett allt för stort skyddsavstånd från både 
sandmagasin och klarningsdamm för att kunna påverkas. 
 
Seismiska störningar 
Gruvinducerad seismisk aktivitet är en effekt av LKAB:s malmbrytning under jord. 
Generellt kan man säga att det orsakas av höga spänningar i bergmassan, vilket kan 
göra att bergmassan går i brott i ett snabbt förlopp. Detta resulterar i en vågrörelse 
som transporteras genom bergmassan och upplevs som vibrationer när de når upp till 
markytan.  Markvibrationer, som kan vara kännbara på marknivå, uppstår även vid 
sprängning i gruvan som sker nattetid i Malmberget.   
 
För att mäta och följa upp de seismiskt orsakade markvibrationerna har LKAB ett 
system med så kallade geofoner utplacerade i Malmberget.   
 
Planområdena inom Vitåfors industriområde är placerade på den så kallade 
liggväggsidan av malmkropparna (den bergmassa som en lutande malmkropp vilar 
på). Läget är gynnsamt ur ett vibrationsperspektiv, eftersom en övervägande del av 
stora seismiska händelser inträffar på malmkropparnas hängvägg (den bergmassa 
som ligger ovanför en lutande malmkropp) till följd av uppblockningsprocesser 
kopplade till LKAB:s brytmetod i Malmberget. Risken för vibrationer från seismiska 
händelser som uppnår sådana nivåer att de kan skada byggnader och infrastruktur 
bedöms således vara mycket låg. Gruvbrytningen sker också på allt djupare nivåer i 
gruvan och malmkropparna stupar på djupet in mot Malmberget (bort från 
planområdet), vilket minskar risken för höga vibrationer från sprängning.   
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Buller  
Området är redan idag bulleralstrande genom den pågående gruvverksamheten. 
LKAB:s verksamhet i Malmberget pågår i de flesta avseenden dygnet runt, varför 
ljudnivåer nattetid kan ses som dimensionerande. Många av bullerkällorna är 
liknande de som planeras inom demonstrationsanläggningen, till exempel ventilation 
och fläktar. Ljudnivåerna från verksamheten kontrolleras återkommande och uppgår 
normalt till 40 dB(A) eller lägre nattetid i bostadsbebyggelsen, vilket motsvarar 
gällande tillståndsvillkor (nattetid) för verksamheten och rekommendationer i 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.  
 
Enligt planförslaget kommer verksamheten inom planområdet utgöras av industri- 
och gruvindustri. De huvudsakliga tillkommande bullerkällorna kommer härröra till 
demonstrationsanläggningen, med tillhörande materialhantering inom planområdet. 
Buller från industri- och gruvverksamhet klassas som externt industribuller och 
regleras normalt genom de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets rapport 6538, 
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller finns riktvärden för 
industribuller (April 2015). Riktvärdena anges i tabell nedan och är avsedda som 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall.   
 
Tabell 2 Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden utomhus från industri/verksamhet, som frilfältsvärde. 

  Dag 06–18  
Kväll 18–22  

samt lör-, sön- och 
helgdag 06–18  

Natt 22–06  

LAeq  LAeq  LAeq  
Utgångspunkt för 

olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler  

50 dBA  45 dBA  40 dBA  

 
Enligt Naturvårdsverkets vägledning gäller även:  
  

• Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid 
klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen.  

  
• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall 
verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som 
vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller 
ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 2 sänkas 
med 5 dBA.  

  
Dessa riktvärden bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller 
utgör en olägenhet. Men det kan, enligt vägledningen, även finnas skäl att tillämpa 
andra nivåer än dessa, såväl högre som lägre, liksom andra tider. Här kan till exempel 
noteras att andra tider för tidsperiod dag, kväll och natt anges i villkor på buller 
(”bullervillkoret”) i tillståndet för den befintliga gruvindustrin inom Vitåfors 
industriområde, även om värdena i bullervillkoret är samma som i Tabell 2 för 
respektive tidsperiod.  
  
En anläggning för vätgasproduktion planeras till det västra delområdet (planområde 
vätgasproduktion) och anläggningar för direktreduktion planeras till det östra 
delområdet (planområde direktreduktion). Bullerkällor som kan vara aktuella för 
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direktreduktionsanläggningarna är kompressorer, facklor, ventilation, fläktar, 
kylning, transformatorer, motorer och transportörer. Många av dessa bullerkällor är 
planerade att vara inbyggda och kommer således ge litet eller inget bullerbidrag till 
omgivningen. I det östra delområdet kommer det även vara aktuellt med en ny 
logistiklösning innefattande bland annat lastning och lossning samt rangering av 
tågsätt vid bangården. Det kommer även tillkomma visst buller från transporter till 
och från planområdet, den exakta omfattningen av antalet transporter och 
transportvägar är dock ännu inte känd.  
  
Utöver dessa bullerkällor kommer det även vara aktuellt med bullerkällor inom 
planområdet kopplade till gruvindustrin. 
 
 
Damning 
Vid demonstrationsanläggningen och framtida logistiklösning förekommer risk för 
damning vid hantering av råvaror och produkter samt lagring och transporter. Vid 
utformning av verksamheten kommer det att utredas hur damning kan begränsas. I 
första hand kommer hantering av råvaror och produkter ske inbyggt eller under tak. 
Mindre mängder kan behöva hanteras utomhus. I samband med planeringen av 
verksamheten kommer möjliga och rimliga åtgärder att ses över.  
 
Farligt gods 
Risknivå från farligt godsleder ska beaktas för planerad markanvändning inom 150 
meter från transportleden enligt dokumentet ”Riktlinjer - skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län” (2019).   
Transport av farligt gods till LKAB:s verksamhet inom Vitåfors industriområde sker 
både med lastbil och järnväg.   
 
Transport av farligt gods till Vitåfors industriområde sker via väg 831 (Mellanvägen) 
och väg 860 (Kullevägen), båda tvåfältsvägar. En ny tillfartsväg har även byggts från 
Kullevägen in till Vitåfors industriområde. Transportsträckan på Kullevägen till den 
nya tillfartsvägen är ca 500 meter.  Till och från den planerade verksamheten inom 
planområdet kommer transport av farligt gods på väg att ske på dessa vägar.  
 
Hastighetsbegränsningarna på de transportleder för farligt gods som blir aktuella för 
planerad Sevesoverksamhet är 80 km/h (Mellanvägen), 40 km/h (Kullevägen) och 
30-50 km/h (ny tillfartsväg).  
 
Inga bostäder finns i närområdet längs med Mellanvägen. Längs de ca 500 metrarna 
av Kullevägen som omfattas av transportsträckan finns ett antal flerbostadshus. De 
fyra närmaste flerbostadshusen är placerade mellan ca 40-60 meter från vägkant av 
Kullevägen. Närmaste bostad (småhus) till den nya tillfartsvägen är placerat 70 
meters avstånd från vägkant. I gällande detaljplan för berörda bostadsfastigheter har 
en riskanalys tagits fram för gällande detaljplan För del av Malmberget 8:17 m fl, laga 
kraft 2016-06-21. Skyddsåtgärder regleras i gällande detaljplan och har även 
uppförts. Åtgärderna avser hastighetssänkning samt skyddsräcke längs Kullevägen. 
Det finns även bullerplank längs vägen. 
 
Rekommenderade skyddsavstånd avseende transport av farligt gods på väg enligt 
länsstyrelsens riktlinjer är 55 meter. Den nya tillfartsvägen till Vitåfors 
industriområde, där transporter till och från planerad Sevesoverksamhet inom 
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planområdet kommer ske, är placerad på längre avstånd än 55 meter till närmaste 
bostad sett från vägkant. Skyddsavståndet innehålls således. 
 
De närmast placerade flerbostadshus på Kullevägen ligger inom 55 meters avstånd 
från vägkant (40-60 meter från vägkant). I riktlinjerna från länsstyrelsen finns även 
mer specifika skyddsavstånd som relaterar till vägtyp, hastighetsbegränsning, ÅDT 
(årsdygnstrafik) och olika typer av markanvändning. Relevant markanvändning i 
form av bostäder (flerbostadshus) och skyddsavstånd till vägtyp motsvarande 
Kullevägen (tvåfältsväg med hastighetsbegränsning 40 km/h) visas i tabell nedan. 
 
Tabell 3 Skyddsavstånd för tvåfältsväg, 30-50 km/h (Riktlinjer - skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i 
Norrbottens och Västerbottens län” (2019)). 

 
Vid en etablering av Sevesoverksamheten inom föreslagna planområden kommer 
transport av farligt gods att öka. Dock bedöms inte några ytterligare skyddsåtgärder 
avseende de närmast placerade flerbostadshusen längs med Kullevägen behövas. Som 
framgår av Tabell 3 ligger dessa bostäder även vid antagandet om den högsta siffran 
för ÅDT (2200) placerade på rekommenderade skyddsavstånd (40 meter) utan några 
andra skyddsåtgärder än själva skyddsavståndet.  
 
Elektromagnetiska fält 
Inom planområdet finns det en kraftledning som alstrar magnetfält och elektriska 
fält. Vid ett genomförande av detaljplanen kommer kraftledningen att flyttas för att 
möjliggöra för etablering av området. Under en kraftledning är magnetfältet 
vanligtvis långt under strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde. Referensvärdet är 
den högsta nivån av magnetfält som rekommenderas att allmänheten exponeras för.  
 
Vätgasproduktionsanläggningen består av elektrolysörer som också alstrar 
elektromagnetiska fält. Avståndet mellan det område där det kan bli aktuellt att 
placera elektrolysörer till industristängslet närmast bostäder är cirka 2,8 kilometer.   
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Från ställverket och vätgasproduktionsanläggningen planeras markförlagda 
elledningar vidare till det område där direktreduktionsanläggningar kommer att 
placeras. Dessa ledningar kommer att ligga på ett avstånd av minst 500 meter från 
den del av industristängslet som ligger närmast bostäder.  
 
Den elektricitet som behövs för att tillverka vätgas med elektrolys kommer att 
transporteras med luftledningar till ett ställverk direkt väster om den del av 
planområdet där vätgasproduktionsanläggningen planeras. Avståndet mellan 
ställverket och kraftledningen till industristängslet närmast bostäder är cirka tre 
kilometer.   
  
Det finns inga rikt- eller gränsvärden för långsiktig exponering för magnetfält under 
det referensvärde för kortsiktig påverkan om 100 mikrotesla som följer av de 
allmänna råden från 2002. Det finns inte stöd i forskningen för att anta att 
magnetfältsnivåer understigande ungefär 0,4 mikrotesla skulle kunna medföra någon 
risk för människors hälsa. Elnätsägare som till exempel Svenska kraftnät utreder 
magnetfält om det bedöms finnas risk för att magnetfältsnivåerna vid något hus 
ligger över 0,4 mikrotesla. Sådana utredningar kan bli aktuella när avståndet mellan 
bostäder och en kraftlednings mitt är cirka 100 meter.  
 
Byggtid 
Byggskedet för den planerade demonstrationsanläggningen bedöms ta cirka tre år. 
Även kommande steg i omställningen till direktreduktion av järnmalm som ligger 
längre fram i tiden kommer att kräva flera års byggnadsarbeten. Det kommer att bli 
nödvändigt med omfattande transporter. Alternativa transportvägar för byggtrafik 
kommer att utredas och presenteras i kommande ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning för planerade verksamheter.  
 
För bedömning av buller från byggplatser tillämpas normalt Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 20014:15. Uppföljning av buller från 
byggarbeten, kopplade till de planerade ändringarna av befintlig verksamhet och 
tillkommande verksamheterna, kommer utgå från dessa allmänna råd. Inför 
byggnation kan en arbetsplan upprättas för att säkerställa att hänsyn tas till 
bullerpåverkan vid byggnadsarbeten. 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
Allmänna och enskilda intressen  
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till såväl allmänna som enskilda 
intressen vid detaljplanering. En viktig utgångspunkt för lagstiftningen är att 
samhället har förbehållit sig rätten att besluta om ändrad markanvändning. 
 
Miljömål  
Sveriges riksdag har beslut om 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
fastställde 2013 att de regionala miljömålen likställs med de gällande nationella 
miljökvalitetsmålen. De mål som beslutas av regeringen gäller det vill säga även som 
regionala mål för Norrbottens län.  
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Planens inverkan på målen bedöms variera, men i de allra flesta fall bedöms 
planförslaget inte ha någon påverkan eller obetydlig positiv eller negativ påverkan på 
ställda miljömål, se tabell nedan. Ett av miljömålen, ett rikt växt- och djurliv, bedöms 
påverkas negativt av planförslaget. Det miljömål som planen bedöms ha störst 
inverkan på är dock miljömålet om begränsad klimatpåverkan, där planens 
genomförande bedöms ha en stor positiv påverkan på uppfyllandet av miljömålet.   
 
 
Tabell 4 Sammanställning av inverkan på miljömålen. 

Miljö-
mål 

 Planens 
inverkan 

Kommentarer 

1 Begränsad klimatpåverkan + Planförslaget medverkar till 
omställningen till fossilfri 
stålindustri, vilket kommer att 
minska Sveriges koldioxidutsläpp 
på en nationell nivå och således 
bidra till uppfyllandet av 
miljömålet. 

2 Frisk luft ± Planförslaget medför en liten 
negativ påverkan på luftkvaliteten 
i Vitåfors.  

3 Bara naturlig försurning ± Planförslaget medför en liten 
negativ påverkan på försurning 
genom utsläpp av svaveldioxid 
från verksamheten. 

4 Giftfri miljö ± Eventuella toxiska ämnen som 
planeras att hanteras (framför allt 
svavelväte och kolmonoxid) är 
vanligt förekommande inom 
industrin och hanteringen 
kommer att ske med välkänd och 
beprövad teknik. Utsläpp 
kommer att begränsas och 
minimeras. Påverkan på 
människa eller miljö från dessa 
bedöms som obetydlig med 
vidtagna försiktighetsmått. 

5 Skyddande ozonskikt / Berörs inte 
6 Säker strålmiljö  / Berörs inte 
7 Ingen övergödning ± Planförslaget medför en obetydlig 

negativ påverkan på övergödning 
genom utsläpp av kvävedioxid 
från verksamheten. 

8 Levande sjöar och vattendrag  ± Planförslaget bedöms preliminärt 
inte medföra att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids. 

9 Grundvatten av god kvalitet ± Inga grundvattenberoende 
skyddsobjekt finns i närheten, 
och den storskaliga 
grundvattenströmningen kommer 
inte att förändras. 

10 Hav i balans samt levande 
skärgård 

/ Inget hav eller kust i närheten. 
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11 Myllrande våtmarker / Berörs inte 
12 Levande skogar / Berörs inte 
13 Ett rikt odlingslandskap  / Berörs inte 
14 Storslagen fjällmiljö / Berörs inte 
15 God bebyggd miljö ± Verksamheten planeras inom 

befintligt industriområde. Den 
kommer att medföra en viss 
ökning av buller vid bostäder men 
ambitionen är att genom teknisk 
utformning och åtgärder i 
befintlig verksamhet begränsa 
påverkan.  

16 Ett rikt växt-och djurliv - Det finns förekomst av ett fåtal 
skyddade arter inom 
planområdet. Med genomförande 
av föreslagna skyddsåtgärder 
bedöms inte påverkan vara 
betydande. 

 
 
Miljökvalitetsnormer 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Genomförande av planförslaget medför tillkommande industriverksamhet inom det 
befintliga industriområdet. Anläggningen för direktreduktion kommer i huvudsak 
medföra utsläpp till luft i form av kväveoxid, svaveldioxid samt stoft. Vid behov kan 
viss vätgas av säkerhetsskäl komma att behöva facklas bort vid driftstörningar och 
underhållsstopp. Det kommer också bli nödvändigt att ventilera syrgas till 
atmosfären.   
 
Inom ramen för planeringen och projekteringen av anläggningen undersöks lämpliga 
reningstekniker för utsläpp till luft, till exempel stoftavskiljning av olika slag.   
 
Inom ramen för tillståndsprövningen för demonstrationsanläggningen har en 
spridningsberäkning genomförts av IVL (2022) där anläggningens förväntade utsläpp 
till luft ställs i relation till övriga utsläpp i omgivningen samt till gällande 
miljökvalitetsnormer för luft. Utredningen visar att bidraget från 
demonstrationsanläggningen inte bidrar till att MKN eller miljömål överskrids i 
närområdet eller vid närliggande bostadsområden, varken för ett troligt drift-
scenario eller ett så kallat värsta-falls-scenario. Gällande kvävedioxid (NOx) uppnås i 
värsta-falls-scenariot utsläpp som motsvarar 14% av miljökvalitetsnormen 
(timmedelvärde). För SO2 och PM10 utgör de högsta beräknade halterna som mest 
en procent eller mindre än en procent av gränsvärdena, vilket visar att utsläppen till 
luft från demonstrationsanläggningen är väldigt litet med värsta utsläppsscenario 
som utgångspunkt. Det bör tilläggas att beräkningen är gjord utifrån ett scenario med 
en direktreduktionsanläggning, men även med införande av två sådana anläggningar 
bedöms inte någon miljökvalitetsnorm för luft kunna överskridas med hänsyn till den 
goda marginal som finns.   
  
Vid de anläggningar som planeras inom planområdet förekommer risk för damning 
vid hantering av råvaror och produkter samt lagring och transporter. Vid utformning 
av verksamheten kommer det att utredas hur damning kan begränsas. I första hand 
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kommer hantering av råvaror och produkter ske inbyggt eller under tak. Mindre 
mängder kan behöva hanteras utomhus.  
 
Eftersom genomförandet av planförslaget spelar en betydande roll i en större 
teknikomställning där traditionella koksverk och masugnsteknik fasas ut till förmån 
för den nya teknik som demonstrationsanläggningen bidrar till är det relevant att 
även beskriva konsekvenser gällande utsläpp till luft i ett större perspektiv. 
Genomförandet av planförslaget är en viktig pusselbit för att nå målet om en fossilfri 
värdekedja för tillverkning av fossilfritt stål, vilket när det har implementerats till 
fullo har potential att minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent. 
Genomförandet av planförslaget bedöms därmed bidra till betydande 
utsläppsminskningar på nationell nivå, vilket sammantaget får bedömas som en stor 
positiv konsekvens ur ett nationellt perspektiv.   
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Det bedöms preliminärt inte bli någon påverkan av betydelse på Natura 2000-
området Torne och Kalix älvsystem eller på möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormer för vatten, detta behöver dock verifieras under hösten.  
a ta fram en avvecklingsplan för Västra Malmberget. 
Riksintressen 
 
Riksintresse för värdefulla ämnen och material 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en grön omställning av gruv- och stålindustrin i 
Sverige, vilket i längden är en förutsättning för att gruvindustrin i Malmberget ska 
utvecklas och hållas konkurrenskraftig. Planförslaget bedöms således ligga i linje med 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineral.  
 
Riksintresse för kulturmiljövård  
Genomförande av planförslaget med uppförande av planerade anläggningar innebär 
en oundviklig fysisk påverkan på en del av läns- och riksintresseområdet 
Malmberget–Koskullskulle. Påverkan har bedömts och beskrivits i en 
kulturmiljöutredning av Arkeologicentrum (2022). Kulturmiljön i det berörda 
området har inte visats vara känslig för en förändring av det aktuella slaget, eftersom 
kontinuerliga förändringar i industriell skala är en del av det aktuella 
landskapsavsnittets karaktär, och har varit så sedan bergsbruk och gruvbrytning 
startade i Vitåfors. Förtätning av den byggda miljön och tillkommande anläggningar 
är av industriell karaktär och skala kan därför inte skada riksintresseområdets 
värden.   
 
Gällande visuell kulturmiljöpåverkan på riksintresset bedöms konsekvenserna bli 
helt obetydliga till potentiellt positiva. Det beror på att den berörda delen av 
riksintresseområdet är och har under hela 1900-talet varit under kontinuerlig 
förändring. Nytillskott, flyttning, rivning och förändringar är en viktig aspekt av 
gruvområdets karaktär.   
 
De planerade anläggningarna bedöms tillföra värden till industrimiljön genom att 
förtäta förekomst av byggnader och anläggningar samt tydliggöra strukturer och 
samband. Den sammantagna bedömningen är att de direktreduktionsanläggningar 
som medges i planen, beroende på slutgiltig gestaltning och planeringsåtgärder av 
industrimarken, kommer att ha måttliga till stora positiva konsekvenser för 
kulturmiljön.    
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Den slutgiltiga bedömningen av kulturmiljökonsekvens är beroende av hur väl 
direktreduktionsanläggningens gestaltning kommer att avspegla nutiden och 
samtidigt anknyta till den tidigare industri- och gruvhistorien på platsen. Oavsett 
gestaltning torde negativ påverkan vara utesluten, och otillåten påtaglig skada på 
riksintresseområdet Malmberget–Koskullskulle kan inte befaras uppkomma.  
 
I genomförd kulturmiljöutredning har inga andra kulturvärden identifierats än vad 
som utgör del av riks- och länsintresseområdet Malmberget-Koskullskulle.   
Genomförandet av planförslaget bedöms således inte påverka några övriga 
kulturmiljövärden.  
 
Riksintressen för kommunikationer  
Planförslaget medger uppförande av direktreduktionstorn med en byggnadshöjd på 
upp till 200 meter inom planområdets östra del. Även i övriga delar av planområdet 
kan det bli aktuellt att uppföra upp till 40 meter höga byggnader samt 
konstruktioner, till exempel skorstenar, som kan vara upp till ytterligare tio meter 
höga.  
 
För att utreda demonstrationsanläggningens inverkan på Gällivare flygplats har 
flyghinderanalyser utförts av Luftfartsverket (2022). Enligt flyghinderanalyserna, 
som avser upp till 200 meter höga byggnader i planområdets östra del, finns inga 
anmärkningar på den valda placeringen av anläggningen ur flyghinderperspektiv, 
även med hänsyn till en framtida banförlängning av Gällivare flygplats i nordvästlig 
riktning. Flygplatsen har framfört att man inte har något att invända mot den 
planerade demonstrationsanläggningen.  
 
Planförslaget bedöms inte heller i övrigt inverka på riksintresset för 
kommunikationer eftersom planområdet ligger inom befintligt industriområde och 
således kan nyttja befintlig infrastruktur 
 
Riksintresse för rennäring  
Planområdena ligger i sin helhet inom LKAB:s industriområde. Verksamheterna i 
planområdena kommer att medföra buller och ljuspåverkan vilket kan påverka 
renskötseln. Följdverksamheter som är nödvändiga för verksamheten i området, som 
transporter och elnät, kommer att påverka renskötseln i både Baste sameby och 
andra samebyar. Detsamma kan vara fallet för eventuella anläggningar eller 
verksamheter som används för att tillvarata spillvärme från verksamheter i 
planområdet.  
  
Till den planerade ansökan om samlat tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten i 
Malmberget kommer en konsekvensanalys för renskötseln att bifogas. Denna tas 
fram av Baste sameby och beskriver såväl nuläge som bedömda effekter av planerad 
verksamhet med förslag på åtgärder som kan identifieras som möjliga att vidta för att 
begränsa negativ påverkan. Avsikten är att den version av 
miljökonsekvensbeskrivningen som redovisas under granskningen av detaljplanen 
ska kompletteras med resultat från rennäringsanalysen i samråd med Baste sameby.  
 
Lågflygningsområde  
Enligt samrådsyttrande avseende demonstrationsanläggningen i september 2020 
hade Försvarsmakten inget att erinra   avseende uppförandet av en 
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demonstrationsanläggning i Vitåfors. Den placering som omfattades av det samrådet 
ligger utanför det nu aktuella planområdet. Försvarsmakten har i samrådsyttrande 
avseende planerad tillståndsansökan enligt miljöbalken anfört att man inte har något 
att erinra mot placering av upp till 200 meter höga byggnader inom den östra delen 
av planområdet.  
 
Natura 2000-områden 
Natura 2000-områdena Lina Fjällurskog och Dundret ligger på ett betydande 
avstånd (mer än 2 km) från planområdet och bedöms således inte påverkas av 
planens genomförande.   
 
Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem skulle teoretiskt kunna påverkas 
genom utsläpp av vatten från demonstrationsanläggningen till Lina älv. Mer om detta 
beskrivs i avsnittet om utsläpp till vatten nedan. 
 
Buller 
Den planerade verksamheten inom planområdet kan komma att ge upphov till visst 
ökat buller i omgivningen. Vid bostäder kommer verksamhet inom det östra 
delområdet ge störst bullerbidrag, då avståndet till bostäder är mindre än för det 
västra delområdet.  
 
Genom att i projekteringen av demonstrationsanläggningen dimensionera 
anläggningen för att minimera bullerpåverkan, genom bland annat lämpliga 
skyddsåtgärder, är målsättningen att den totala ökningen av ljudnivån, tillsammans 
med den befintliga gruvindustrin, ska bli marginell. Denna övergripande strategi för 
bullerpåverkan inkluderar även en översyn av lämpliga åtgärder på bullerkällor inom 
den befintliga gruvindustrin, för att skapa ljudutrymme för den tillkommande 
verksamheten och på så sätt minimera konsekvenserna på omgivningen. Med en 
marginell ökning av den totala ljudnivån bedöms den planerade verksamheten ge 
upphov till en liten miljökonsekvens jämfört med en utveckling av befintlig 
gruvindustri.  Eftersom den slutliga tekniska utformningen ännu inte är bestämd och 
de akustiska utredningarna inte genomförts bedöms konsekvensen bli liten till 
måttlig jämfört med nollalternativet. 
 
Seveso 
Enligt Sevesolagstiftningen ställs särskilda krav i tillståndsprövningen enligt 
miljöbalken av de verksamheter som planeras i områdena och särskild vikt kommer 
att läggas vid dessa frågor under miljöbalksprövningen. 
 
Verksamheterna kommer att ha en rad förebyggande och begränsande 
skyddsåtgärder kring hanteringen av de farliga ämnena. Detta innefattar även hänsyn 
för potentiell kumulativ påverkan mellan anläggningsdelar i händelse av olycka, dvs. 
minimering av så kallade dominoeffekter inom verksamheten och även i relation till 
LKAB:s anläggningar. Samtliga ämnen som kommer att hanteras inom verksamheten 
är vanligt förekommande inom industrin och hanteringen kommer att ske med 
välkänd och beprövad teknik.   
 
Skyddsåtgärderna samt de stora skyddsavstånden (över 500 meter) till närmaste 
bostäder gör att det bedöms som mycket osannolikt att allvarliga olyckor kan inträffa 
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vid verksamheten och samtidigt ge påverkan på långa avstånd där oskyddade 
personer utanför planområdet kan befinna sig.  
 
Ingen allvarlig hälsopåverkan bedöms därför kunna ske på tredje man utanför 
planområdet givet teoretiska olyckor vid verksamheten. Enda troliga hälsopåverkan 
för allmänheten bedöms kunna bli obehag vid spridning av brandgaser eller vid 
läckage av illaluktande gas vid ogynnsamma metereologiska förhållanden. 
Sannolikheten för dessa händelser bedöms som låg och påverkan i form av irritation 
och lukt bedöms endast bli övergående.   
 
De förslagna planområdena för den tillkommande industriverksamheten bedöms 
sammanfattningsvis vara lämpliga för industrietablering och inte utgöra någon 
oacceptabel risk för allmänheten och närområdet avseende människors hälsa och 
säkerhet.  
 
Farligt gods 
De berörda transportlederna för farligt gods (Kullevägen och nya tillfartsvägen) 
bedöms inte ha några särskilda omständigheter avseende topografi eller liknande 
som kräver längre skyddsavstånd eller andra skadebegränsande åtgärder än de som 
rekommenderas av länsstyrelsens riktlinjer.  
 
Rekommenderade skyddsavstånd avseende transport av farligt gods på väg enligt 
länsstyrelsens riktlinjer är 55 meter. Den nya tillfartsvägen till Vitåfors 
industriområde, där transporter till och från planerad Sevesoverksamhet inom 
föreslagna planområden kommer ske, är placerad på ca 70 meters avstånd till 
närmaste bostad sett från vägkant. Skyddsavståndet innehålls således.  
 
Som framgår av Tabell 3 ligger dessa bostäder även vid antagandet om den högsta 
siffran för ÅDT (2200) placerade på rekommenderade skyddsavstånd (40 meter) 
utan några andra skyddsåtgärder än själva skyddsavståndet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms risknivån för olycka med farligt gods med förväntande 
tillkommande transporter och typer givet tillkommande Sevesoverksamhet vara 
tillfredställande låg på berörda transportleder och i relation till den befintliga 
markanvändning som finns intill. Samtliga skyddsavstånd från länsstyrelsens 
riktlinjer kan innehållas och inga ytterligare säkerhetshöjande åtgärder bedöms 
därmed behövas.  
Elektromagnetiska fält 
Med hänsyn till avståndet till bostäder bedöms det vara uppenbart att det inte finns 
risk för att allmänheten utsätts för sådana elektromagnetiska fält som kan påverka 
hälsan från de verksamheter som omfattas av detaljplanen.   
 
Grundvatten 
Genomförandet av planförslaget innebär att stora markytor iordningställs för de 
planerade anläggningarna och inom dessa områden kommer det projekteras för 
bland annat byggnader, gator, ledningar och för en fungerande dagvattenhantering. 
Inom planområdet innebär det att risken för damning reduceras och att volymen 
nederbörd som tillåts perkolera genom jord och fyllnadsmassor reduceras. Vid 
dimensionering av dagvattenlösningar ska även klimatförändringar beaktas, både 
ökad nederbörd och frekvens, vilket betyder att risk för ras och skred inom 
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planområdet kan minimeras. Sammantaget bedöms planförslaget, i jämförelse med 
dagens förhållanden, reducera risken för spridning av föroreningar från området 
såväl som reducera risken för ras och skred orsakade av klimatförändringar.   
  
Eftersom grundvattennivån vid direktreduktionsanläggningarna ligger mer än 15 
meter under marknivå kommer schakt i samband med exploateringen att ske ovan 
grundvattennivå vilket betyder att länshållning av grundvatten inte bedöms vara 
aktuellt. Även om pålning kommer att ske ned till berg för grundläggningen så 
kommer inte grundvatten, flöden och nivåer, att påverkas märkbart.  
  
Området för planerad vätgasanläggning ligger i en brant sluttning vilket medför att 
exploateringen kommer att kräva ett stort bergschakt. Uppströms bergväggar kan bli 
upp till 30 meter höga i en terrassering med flera platåer. Grundvatten kommer att 
läcka ut från de utsprängda bergssidorna, i synnerhet vid anläggandet samt vid större 
nederbörd och snösmältning. Vattenhanteringen kan därför bli viktig för att undvika 
att grundvatten förorenas eller avleds i en annan riktning. Inga grundvattenberoende 
skyddsobjekt finns dock i närheten, och den storskaliga grundvattenströmningen 
kommer inte att förändras vid genomförande av planförslaget.  
 
Naturmiljö  
Slutsatsen utifrån bedömningsunderlaget med utförda fågel- och 
naturvärdesinventeringar är att den planerade demonstrationsanläggningens 
verksamheter bör kunna lokaliseras inom det större utredningsområdet vid Vitåfors.  
  
Till stor del undviks påverkan på identifierade fågel- och naturvärden, det vill säga 
skadelindringshierarkins första steg. Inom utredningsområdet för vätgasproduktion 
bedöms påverkan på fågelliv och naturvärde vara minimal i utredningsområdets 
västra del, men det rekommenderas att såväl fågellivet som förekomst av andra 
fridlysta arter (inklusive knärot) inventeras vidare för att så långt möjligt minimera 
påverkan av ingrepp och störningar på fridlysta arter. Inom de båda övriga 
utredningsområden (vätgasledning respektive direktreduktion) kan påverkan om 
möjligt minimeras genom att lokalisera verksamheten i andra delar än de som 
innefattar backsvalekolonin samt ovan nämnda biodamm, eller genom att tillämpa 
åtgärder för att gynna de berörda fågelarterna på närliggande plats.   
  
Vid hantering av eventuell påverkan på fågelliv och naturvärden inom det större 
utredningsområdet vid Vitåfors rekommenderas tillämpning av 
skadelindringshierarkins andra till fjärde steg, det vill säga minimering genom 
skyddsåtgärder, mildrande genom restaurering samt ekologisk kompensation av 
kvarstående skada.  
  
Den sammanlagda bedömningen utifrån ovanstående är att genomförandet av 
planförslaget med de försiktighetsåtgärder som föreslås får små till måttliga 
konsekvenser för naturmiljön.  
 
Vattenmiljö 
Påverkan på ytvatten utreds för närvarande och kommer att kunna redovisas under 
hösten 2022. Preliminärt bedöms påverkan på Lina älv och andra vattenförekomster 
bli liten jämfört med nuläget och nollalternativet.  
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Landskapsbild och påverkan ljusförhållanden 
Demonstrationsanläggningen kommer enligt planen att placeras på mark omgiven av 
befintliga industrianläggningar, och påverkan på landskapsbilden bedöms främst 
utgöras av det direktreduktionstorn i vilket reduktionsreaktorn är placerad. Tornet 
kan komma att bli upp till 200 meter högt och kommer att förses med 
flyghindermarkering enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Planförslaget möjliggör 
uppförande av två sådana torn på sikt.   
 
En siktanalys har genomförts av Norconsult (2022). Resultatet visar att 
direktreduktionsanläggningen kommer att synas till exempel från Dundret och södra 
sidan av Vassaraträsket. Det kommer inte att vara möjligt att undvika att 
landskapsbilden påverkas. Analysen visar dock att tornet kommer att kunna ses från 
relativt få platser utanför industriområdet.  
 
Eftersom direktreduktionstorn uppförs med flyghinderbelysning kommer 
anläggningen att medföra en viss negativ ljuspåverkan på omgivningen. Denna 
påverkan är dock oundviklig på grund av säkerhetsaspekter.   
 
Även vätgasproduktionsanläggningen och till exempel bandtransportörer kan komma 
att påverka landskapsbilden, dock i betydligt mindre utsträckning.   
 
Anläggningen bedöms totalt sett ge en liten negativ påverkan på landskapsbilden och 
ljusförhållanden, till följd av de få platser och stora avstånd från vilken anläggningen 
kommer att bli synlig. Anläggningen kommer inte att bli synlig från Gällivare tätort.  
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GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. plan-och bygglagen 
(2010:900).  
 
Preliminär tidplan för detaljplanen: 
 
Samråd: september 2022-oktober 2022. 
Granskning: vintern 2022/2023 
Antagande: våren 2023 
 

 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år. Detaljplanen gäller till dess att den ändras eller 
upphävs. En kort genomförandetid möjliggör att planen kan ändras efter 
genomförandetidens utgång i den mån andra behov skulle uppstå. 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Detaljplanen omfattas inte av områden med allmän platsmark. Fastighetsägaren 
ansvarar själv för åtgärder inom kvartersmark. 
 
Exploateringssamverkan/avtal 
Ett planavtal har tecknats mellan Gällivare kommun och exploatören. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 
Detaljplanen kommer inte att innebära några fastighetsrättsliga åtgärder. Inget 
exploateringsavtal/markanvisningsavtal är aktuellt i samband med genomförandet av 
detaljplanen.  
 
Vattenfall AB har ledningsrätter inom planområdet för starkström (25-F1994-572). 
Ledningarna är avsedda att flyttas vid ett genomförande av planen. Ledningsrätterna 
avses därför att upphävas och flyttas genom att ledningsägare ansöker om 
lantmäteriförrättning. 
 

https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/wauoever9wdwcw5iul36/utokat-forfarande-enklare-planprocess.jpg
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TEKNISKA FRÅGOR 
 
Tekniska utredningar 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.  
 
Vid framtagande av detaljplanen har följande utredningar använts som underlag. 
 

• Kulturmiljöutredning Vitåfors, Gällivare kommun (Arkeologiscentrum AB, 
AC-rapport 22-06-09, 2022) 

• Utredning av fågelliv och naturvärden, Hybrit Vitåfors/Malmberget (Ecogain, 
2022-08-16) 

• Flyghinderanalys (Luftfartsverket, 2022-02-10) 
• Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om nytt tillstånd till 

fortsatt och utökad verksamhet vid LKAB Malmberget, Gällivare kommun, 
inklusive anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas och 
anläggning för utvinning av apatit 2022-03-30) 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi 
Fastighetsägare/exploatör svarar för alla kostnader som uppstår vid framtagande av 
denna detaljplan samt genomförandet av planen. Ingen kostnadskalkyl finns 
utarbetad. 
 
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov. 
 
MEDVERKANDE  
 
Planhandlingarna är framtagna av Norconsult AB, genom Madelene Rova i 
samarbete med Maria Åberg. Planfrågor har under hand diskuterats med berörda. 
Kommunens tjänstemän på Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen har deltagit i 
arbetet, Sofie Rynbäck, plansamordnare och Marcus Zetterqvist planeringschef. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNINKFÖRVALTNINGEN  
  
 
 
 
 
 
Dan Johansson    Madelene Rova  
Förvaltningschef    Planarkitekt  
Gällivare kommun    Norconsult AB 
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