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SAMMANFATTNING 
Gällivare kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Malmberget 8:17 
i Vitåfors.  

 
Detaljplanens syfte 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för etablering av verksamheter 
som stödjer omställningen till fossilfri produktion av järnsvamp med vätgasteknik 
inom LKAB:s industriområde i Vitåfors. Direktreduktion av järnmalm med vätgas är 
en del i utvecklingen av en fossilfri värdekedja för tillverkning av fossilfritt stål, vilket 
när det har implementerats till fullo har potential att minska Sveriges 
koldioxidutsläpp med tio procent. Planförslaget innebär reglering av 
markanvändningen inom industriområdet, som i dagsläget omfattas av 
områdesbestämmelser, med markanvändningen gruvindustri [J1]. Den verksamhet 
som är aktuell för en etablering inom planområdet avser minst en anläggning för 
direktreduktion av järnsvamp och en anläggning för produktion av vätgas. Eftersom 
planerad detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan har denna 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Syftet med MKB:n är att beskriva 
effekter och konsekvenser på miljön som föreslagen detaljplan medför. Denna 
version av MKB har upprättats för att ingå i samrådshandlingarna för detaljplanen. 
 
Avgränsning av MKB:n och genomfört samråd 
I avgränsningssamrådet till detaljplanen angavs att följande miljöaspekter kan ge 
upphov till betydande miljöpåverkan och dessa ingår därför i denna MKB: 
 

• Landskapsbild 
• Kulturmiljö 
• Naturmiljö 
• Vattenmiljö 
• Buller 
• Rennäring 
• Utsläpp till luft 
• Risk och säkerhet 
• Grundvatten och föroreningar i mark 

 
Utöver aspekterna ovan beskrivs påverkan på riksintressen och nationella miljömål. 
Miljöaspekten elektromagnetisk strålning har lyfts in i MKB:n efter genomfört 
samråd, och det har även den del av planområdet där en vätgasledning kommer att 
placeras.  
 
Planförslaget 

Planförslaget avser att möjliggöra etablering av verksamheter för produktion av 
fossilfri järnsvamp med vätgasteknik.  Planområdet består av två delområden för 
anläggningar samt en sammankopplande zon däremellan. I den västra delen av 
planområdet planeras etablering av en anläggning för vätgasproduktion, medan det i 
den östra delen planeras för minst en anläggning för direktreduktion av järnsvamp. 
Mellan anläggningarna finns en buffertzon inom vilken en ledning för vätgas planeras 
att anläggas ovan mark. Som en del i LKAB:s omställning till fossilfri produktion av 
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järnsvamp med vätgasteknik kan det i en framtid bli aktuellt med ytterligare 
produktionsanläggningar för järnsvamp inom planområdet.  
 
Hela planområdet ligger inom LKAB:s inhägnade område för gruv- och 
förädlingsverksamhet som i nuläget omfattas av områdesbestämmelser. Inom den 
östra delen av planområdet finns idag befintlig infrastruktur och byggnader som 
behöver omlokaliseras vid ett genomförande av planen. Inom området möjliggörs för 
direktreduktionstorn med en höjd upp till 200 meter. Även nya logistiklösningar 
kommer att anläggas. För närvarande pågår bland annat arbete med att flytta den 
gruvnedfart som finns i 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. 
 
I den korridor som binder samman den östra och den västra delen av planområdet 
med varandra planeras en vätgasledning. Där finns idag främst interna järnvägsspår 
och bangård med tillhörande silos för lastning av järnvägsvagnar samt 
urlastningsutrustning och materialupplag. 
 
Detaljplaneförslaget innebär en reglering av markanvändningen inom hela 
planområdet till gruvindustri [J1].  
 
Nollalternativ 

Nollalternativet bedöms innebära att en ny detaljplan inte antas och att nuvarande 
markanvändning fortsätter att gälla. Det innebär att fortsatt konventionell gruvdrift 
kommer att bedrivas i området, och 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.   
 

Miljökonsekvenser 
MKB:n behandlar miljöaspekter som bedömts kunna ge en betydande miljöpåverkan. 
Parallellt med arbetet med detaljplanen pågår arbetet med att ta fram en ansökan om 
miljötillstånd för de planerade anläggningarna. Inom ramen för arbetet med 
miljötillståndsansökan kommer påverkan på flera av aspekterna att utredas närmare.  

 

SAMLAD BEDÖMNING 
Konsekvenserna jämfört med nollalternativet har sammanfattat bedömts bli enligt 
bedömningsskala och färgsättning nedan.  
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Mycket positiv Måttligt/liten 
positiv  

Neutral  Liten negativ Måttligt negativ    Stor negativ    

 
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 
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INLEDNING 
Bakgrund 
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. Fortsatta samråd kopplat till den samlade 
tillståndsprövningen genomförs under våren och sommaren 2022 och ansökan 
planeras att lämnas in i slutet av 2022. LKAB planerar på sikt att uppföra fler 
anläggningar för direktreduktion av järnmalm inom industriområdet. 

Direktreduktion av järnmalm med vätgas är en del i utvecklingen av en fossilfri 
värdekedja för tillverkning av fossilfritt stål, vilket när det har implementerats till 
fullo har potential att minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent. Om 
tekniken används internationellt i framtiden finns även potential att minimera de sju 
procent av de globala utsläppen som stålindustrin står för.  

Järnmalm innehåller syre som måste tas bort innan stål kan tillverkas. Den malm 
från LKAB som används för ståltillverkning i SSAB:s stålverk fraktas idag med tåg 
och fartyg till Luleå och Oxelösund. I stålverkens masugnar tillsätts kol och koks som 
tar bort syret från järnmalmen (så kallad reduktion). Processen har funnits och 
utvecklats i Sverige under hundratals år. Produkten blir råjärn som i flytande form 
förädlas till stål. I stålprocessen bildas stora mängder koldioxid eftersom kol förenas 
med syre vid reduktionen.  

Med den nya tekniken tas syret bort från järnmalmen med vätgas istället för med kol. 
Det kallas direktreduktion. Produkten kallas för järnsvamp som har fast form men är 
porösare än järnmalmspellets. Anläggningar för järnsvamptillverkning genom 
direktreduktion finns redan i andra delar av världen, till exempel i Mellanöstern och 
Sydamerika. Reduktionen av järnet sker där med fossil naturgas. Det nya med den 
teknik som planeras i Malmberget är att direktreduktionen kommer att ske med 
vätgas. Vätet reagerar med syret i järnmalmen och istället för koldioxid bildas vatten.  
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Anläggningar för direktreduktion och vätgasproduktion planeras att uppföras i 
Malmberget i Gällivare i kommun, inom LKAB:s industriområde för gruv- och 
förädlingsverksamhet, se översiktlig lokalisering av planområdet i Figur 1.  

 
Figur 1. Översiktskarta över planområdet.  Delområden för vätgasproduktionsanläggning (rött), 
direktreduktionsanläggningar (blått) samt vätgasledning (grönt) är markerade för förståelsen. 

 
Planområdet, som består av två delområden för anläggningar samt en 
sammankopplande zon däremellan, omfattas idag av områdesbestämmelser för 
LKAB:s gruvindustriområde Vitåfors beslutade av kommunen 1989.  

Den 17 december 2021 beslutade kommunstyrelsens samhällsplanerings- och 
teknikutskott att bevilja planläggning för del av Malmberget 8:17, Vitåfors. 
Planläggningen innebär att de delar av Vitåfors där direktreduktionsanläggningar och 
anläggningen för vätgastillverkning planeras ska planläggas för 
gruvindustri/industri.  

I Gällivare kommuns översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 17 
november 2014, beskrivs Malmberget som en av Europas största 
järnmalmsfyndigheter. Vitåfors industriområde omfattas av en fördjupad 
översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle som antogs av 
kommunfullmäktige den 19 maj 2014. I planen betecknas det nu aktuella området 
som ett område för gruvindustri (G). 
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MILJÖBEDÖMNING 
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, 
om en sådan ska tas fram, ska identifiera, beskriva och bedöma de betydande 
miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra. Den ska också 
innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 
eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter. 

 
Undersökning om miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts av kommunen enligt 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
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 genomfördes av Gällivare kommun den 7 april 
2022. I undersökningen bedömde kommunen enligt 6 kap. 7 § miljöbalken att 
planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 
Bedömningen baseras bland annat på att tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. 
miljöbalken planeras inom planområdet. 

 

Avgränsning och avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap. 9–10 § miljöbalken och 9 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
ska en kommun samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas.  

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 9 § 1 p miljöbalken och 9 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) avgränsas utifrån plannivån, karaktären 
på miljöpåverkan och sambandet mellan olika slag av miljöpåverkan. Vidare ska 
avgränsningen baseras på det geografiska påverkansområdet samt 
bedömningsmetoder och aktuell kunskap. Enbart de aspekter som kan anses 
innebära en betydande miljöpåverkan ska ingå i miljöbedömningen av detaljplanen.  

Gällivare kommun upprättade den 7 april 2022 ett underlag för 
avgränsningssamrådet. 
 

Innehållsmässig avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll regleras i 6 kap. 11–12 §§ miljöbalken. Där 
framgår att miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara 
rimlig med hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad samt att vissa frågor kan 
bedömas bättre i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. Detta är 
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viktiga utgångspunkter vid avgränsning av den strategiska miljöbedömningen då det 
pågår en parallell process där en specifik miljöbedömning tas fram som underlag för 
tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Detaljer om till exempel utsläpp från 
verksamheten regleras normalt sett i ett tillstånd enligt miljöbalken och beskrivs 
därför närmare i den specifika miljöbedömningen tillhörande tillståndsprövningen.  
 
I undersökningen av miljöpåverkan konstaterades att följande miljöaspekter bör 
utredas vidare i en miljökonsekvensbeskrivning då det finns risk för betydande 
miljöpåverkan:  
 
Landskapsbild – Genomförandet av planen innebär att höga byggnadsdelar 
kommer att uppföras vilket kan påverka landskapsbilden. Direktreduktionstornen 
kommer markeras med flyghinderbelysning och påverkan på ljusförhållanden 
kommer därför också att beskrivas.  
 
Kulturmiljö – Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och 
påverkan på riksintresset kommer att utredas.  
 
Naturmiljö – Planområdet ligger inom befintligt industriområde men 
oexploaterade områden med naturmark förekommer i delar av planområdet. 
Förekomst av naturvärden och arter samt påverkan på dessa av planens 
genomförande beskrivs.  
 
Vattenmiljö – Genomförandet av detaljplanen innebär utsläpp av processvatten 
och dagvatten från planområdet. Bedömning av risk för påverkan på 
miljökvalitetsnormer och Natura 2000-området där Lina älv ingår kommer att 
genomföras.  
 
Buller – Inom befintligt industriområde förekommer bullrande verksamheter. 
Genomförandet av planen kommer att medföra visst tillkommande buller från nya 
verksamheter och från transporter till och från planområdet.  
 
Rennäring - Industriområdet är instängslat men ligger i Baste samebys 
vinterbetesmarker. En bedömning av påverkan på rennäringen och på riksintresse 
rennäring kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Utsläpp till luft – Inom LKAB:s befintliga industriområde förekommer dammande 
verksamhet och utsläpp till luft. Genomförandet av planen kommer att medföra visst 
tillkommande utsläpp till luft från nya verksamheter och från transporter till och från 
planområdet. Bedömning av risk för påverkan på miljökvalitetsnormer beskrivs.  
 
Risk och säkerhet – Planerad verksamhet inom planområdet omfattas av 
Sevesolagstiftningen. Risker kopplade till planerad verksamhet och transporter till 
och från anläggningen beskrivs liksom behov av skyddsavstånd. Även risker kopplade 
till verksamheter i omgivningen (till exempel seismisk aktivitet och dammbrott) 
kommer att beskrivas. Även risker kopplade till ökad elektromagnetisk strålning 
(EMF) i och med den ökade eldistributionen till området beskrivs. 
 
Grundvatten och föroreningar i mark - Planområdet omfattar delvis sedan 
länge använd industrimark och föroreningar förekommer i området. I byggskedet 
kommer schaktarbeten och bortledning av grundvatten behöva genomföras. Risk för 



 
 

10 

spridning av föroreningar och behov av åtgärder för att minska dessa risker beskrivs 
översiktligt.  
 
I miljökonsekvensbeskrivningen görs också en beskrivning av påverkan på 
riksintresse kommunikationer (Gällivare flygplats) samt av påverkan på 
totalförsvaret då planområdet ligger inom lågflygningsområde.  
 
En beskrivning av planens påverkan på nationella miljökvalitetsmål kommer också 
inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen.   
 
Geografisk avgränsning 

Detaljplanen för del av Malmberget 8:17, Vitåfors föreslår en markanvändning som 
innebär att delar av befintligt gruvområdet används för att möjliggöra anläggningar 
för direktreduktion av järnmalm med vätgas för att utveckla tekniken i fossilfri 
stålproduktion. Konsekvensbedömningarna omfattar det geografiska område som 
riskerar att påverkas av planens genomförande. Detta innefattar det direkta 
påverkansområdet (planområdet) där fysiska åtgärder vidtas samt de områden 
utanför detta där en påverkan kan urskiljas, till exempel recipienter för utsläpp till 
vatten, transportvägar och närliggande bostadsområden.  

I många fall har konsekvensbedömningarna inom planområdet koncentrerats till de 
delar av planområdet där anläggningar för vätgasproduktion och direktreduktion 
planeras. En betydande del av planområdet planläggs nu på grund av att en 
vätgasledning planeras att förläggas där. I området bedrivs idag verksamhet med 
koppling till gruvindustrin. Vätgasledningen, som kommer att vara en luftförlagd 
ledning ca 12 meter ovan marknivå, bedöms endast vara relevant att beskriva med 
avseende på riskaspekter och för påverkan på naturmiljön. Området för 
vätgasledningen har därför inte ingått i beskrivningen av övriga miljökonsekvenser. 

 
Tidsmässig avgränsning 

Detaljplanens genomförandetid kommer att vara fem år från det att planen vunnit 
laga kraft (förväntat år 2023), vilket innebär att miljökonsekvensbeskrivningen 
baseras på en fullt genomförd plan år 2028.   
 

Yttranden över undersökningen och avgränsningssamråd 
Länsstyrelsen har yttrat sig över kommunens undersökning av miljöpåverkan samt 
förslag till avgränsning, den 22 april 2022.  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning när det gäller betydande miljöpåverkan.  

I undersökningssamrådet avseende detaljplanen angavs att följande frågor skulle 
utredas inom ramen för MKB:   

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

• Påverkan på grundvatten 
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• Påverkan på miljökvalitetsnormer 
• Påverkan på Natura 2000 
• Påverkan på naturvårdsarter 
• Påverkan på totalförsvaret 
• Påverkan på flyg (höga byggnader med bland annat ljusmarkeringar) 
• Påverkan på landskapsbild 
• Påverkan riksintresset kulturmiljö 
• Påverkan på rennäring 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen gjort en rimlig bedömning av att dessa frågor är 
viktiga för det fortsatta arbetet. 

Gällande ovan har länsstyrelsen följande specifika synpunkter: 

Totalförsvar 

Lågflygningsområdet är inte ett riksintresse men påverkan inom området kan ge 
följdverkningar på riksintresse. Höga byggnadsdelar kommer att uppföras varför det 
är viktigt att en dialog förs med Försvarsmakten. 

Kommunikationer 

Gällivare flygplats finns i närheten av planområdet. MSA-ytor och influensområde 
flyghinder kan påverkas. En flyghinderanalys måste utföras. Både Luftfartsverket och 
Försvarsmakten ska höras.  
 
Rennäring 

Detaljplanens två delområden finns inom instängslat område för gruvindustri, 
varmed någon större påverkan på rennäringen inom planområdet inte lär föreligga. 
Kommunen redogör dock själva för påverkan även utanför planområdet vilket kan 
motivera att påverkan på rennäringen ändå tas upp i MKB. Länsstyrelsen anger i sitt 
yttrande ett antal detaljfrågor som bör besvaras/redovisas kopplat till påverkan på 
rennäring och rennäringens intressen. Dessa återfinns i länsstyrelsens yttrande. 
 
Naturmiljö 

I kommande handlingar behöver förekomst av olika fridlysta och skyddsvärda växt- 
och djurarter, samt alla förekommande fågelarter inom det aktuella området. Utifrån 
underlaget ska bedömningar redovisas om artskyddet aktualiseras för någon av 
arterna med grund i förekomst och livsmiljöer samt möjliga skyddsåtgärder. Det ska 
ingå en bedömning av verksamhetens påverkan på bevarandestatus för de olika 
arterna. 
 
Kulturmiljö 

Ingen arkeologisk utredning enligt kulturmiljölagen krävs i området men en frivillig 
utredning har utförts i delar av området, den bör redovisas i MKB:n. 
 
Koppling till miljömålen 

Etableringen innebär ett steg mot mindre utsläpp av koldioxid till atmosfären. Det 
kan med fördel beskrivas. 
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Klimatanpassning 

Ett antal miljöaspekter föreslås utredas inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningen. För vissa av dessa aspekter har effekter av 
klimatförändring betydelse och Gällivare kommun behöver därför utreda om ökad 
risk kan uppstå. Det gäller framför allt om ökad och förändrad nederbörd kan 
påverka nedanstående aspekter/förhållanden, så att det uppstår ökad risk för 
människa, miljö och egendom: 

- Utsläpp av processvatten och dagvatten från planområdet. 

- Risk och säkerhet avseende dammbrott 

- Grundvatten och föroreningar i mark 

 

Även miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen delar kommunens bedömning att 
detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan. De lämnade följande 
synpunkter i avgränsningssamrådet:  

- Strålning/EMF torde öka i och med att eldistributionen behöver öka. 
Bedömningen som är gjord pekar på att det finns risk för påverkan men 
inte risk för betydande påverkan. Det finns däremot andra faktorer som 
bedömts vara risk för betydande miljöpåverkan som exempelvis buller, 
vattenfrågan och damning. Nämndens bedömning är att ökad 
strålning/EMF föreligger och att den borde beaktas i framtida 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

- Ledning mellan vätgasproduktionen och direktreduktionen finns inte 
med på kartan. Nämndens bedömning kvarstår, dvs. att även den 
ledningen behöver omfattas av detaljplan. 

 
Justering av avgränsning av MKB efter genomfört samråd 

MKB:n kommer att behandla det som länsstyrelsen framfört i sitt yttrande. Gällande 
klimatanpassning redogörs det för inom ramen för respektive relevant kapitel (det 
vill säga: vattenmiljö, risk- och säkerhet respektive grundvatten och föroreningar i 
mark). Kommunens synpunkter beaktas genom att frågan om elektromagnetisk 
strålning tas upp i kapitlet om risk och säkerhet samt genom att ett område för 
vätgasledning mellan ytor för vätgasproduktion och direktreduktion numera ingår i 
planförslaget. 
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TIDIGARE PLANER OCH BESLUT  
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
Planområdet ingår i antagen översiktsplan för Gällivare kommun (antagen den 17 
november 2014) samt en fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle 2014 - 2032 (antagen den 19 maj 2014). 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 följa den fördjupade översiktsplanens intentioner. 
 
Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Gruvindustriområdet i Vitåfors är inte detaljplanelagt, utan omfattas av 
områdesbestämmelser antagna den 14 april 1989. Området regleras med 
användningen J1 viket innebär att området får användas för industri samt tillhörande 
anläggningar och industribyggnader. Inom bestämmelseområdet gäller en ändrad 
lovplikt, vilket bland annat innebär att bygglov inte krävs för att bygga till eller på 
annat sätt ändra industribyggnader.  

 

Andra markanvändningsbeslut 
Följande mineralrättigheter reglerar markanvändningen inom området, se Figur 2 
nedan. 

- LKAB innehar rätten att bryta malm inom totalt sju bearbetnings-
koncessioner i området; Malmberget K nr 1, K nr 2, K nr 3, K nr 4, K 
nr 5, K nr 6, samt K nr 7.  

- LKAB:s verksamhet ligger inom mark som anvisats för gruvindustri 
enligt minerallagen (1991:45) och motsvarande äldre bestämmelser 
genom bergmästarens beslut den 28 oktober 1971 och den 17 
september 2004, dnr 23-195-04. 
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Figur 2. LKAB:s bearbetningskoncessioner och markanvisning. 

 

ALTERNATIV 
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas alternativen planförslaget och 
nollalternativet.  

Planförslaget bedöms som det enda rimliga med hänsyn till detaljplanens syfte. 
Därför redovisas inga alternativa utföranden. 

 

Planförslag 
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 minst en anläggning för direktreduktion av 
järnsvamp och en anläggning för produktion av vätgas.   
 
Planområdet ligger i LKAB:s instängslade område för gruv- och 
förädlingsverksamhet, se Figur 3.  
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Figur 3. Översiktskarta där planområdet är markerat med röd linje. 

I planområdets östra del finns bebyggelse i form av förråd, miljöstation, tankstation 
och verkstäder som behöver omlokaliseras vid ett genomförande av planen, se Figur 
4. Där finns även en biodamm och interna järnvägsspår. I denna del av planområdet 
föreslås direktreduktionsanläggningar vars syfte är att producera järnsvamp med 
hjälp av vätgas. Inom området möjliggörs för direktreduktionstorn upp till 200 
meter. Inom området kommer även logistiklösningar samt en ny gruvnedfart att 
anläggas. 
 

 
Figur 4. Drönarvy över Vitåfors industriområde sett från öst med beskrivning av befintliga anläggningar och 
funktioner samt med ungefärligt läge för direktreduktionsanläggning och vätgasanläggning markerade. 
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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. Vätgasledningen är avsedd att anläggas som en luftledning ovan 
marknivå. Området säkerställer även befintlig markanvändning med i huvudsak 
intern infrastruktur men även verksamhetsbyggnader för gruvindustrin. Inom hela 
planområdet föreslås en ändrad lovplikt för ett antal åtgärder, bland annat byggnader 
utan personalutrymme på maximalt 200 kvadratmeters byggnadsarea. 
 
Nollalternativ 
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.   
 

BEDÖMNINGSGRUNDER 
En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets 
värde och av ingreppets eller störningens omfattning. Konsekvenserna bedöms i sex 
graderingar. Där inget annat anges bedöms negativa konsekvenser uppstå. Positiva 
konsekvenser lyfts även fram och tydliggörs. Bedömningen obetydliga konsekvenser 
används då inga eller obetydliga miljökonsekvenser bedöms uppstå. 
 
Tabell 2. Bedömningsskala för konsekvenser. 

 Stor +/- 
förändring 

Måttlig +/- 
förändring 

Liten +/- 
förändring 

Stort miljövärde Stor Måttlig - stor Måttlig 

Måttligt miljövärde Måttlig - stor Måttlig Liten - måttlig 

Litet miljövärde Måttlig Liten - måttlig Liten 

 
Närmare bedömningsgrunder för respektive miljöaspekt beskrivs i kapitlet 
Miljökonsekvenser. 
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Osäkerheter 
Bedömningarna präglas av vissa osäkerheter som är oundvikliga med hänsyn till 
arten av den verksamhet som planeras på platsen.  

Vid tiden för framtagandet av MKB:n pågår teknikutveckling av den planerade 
verksamheten. Vid sidan av den pilotanläggning som Hybrit uppfört i Luleå finns 
idag inte någon anläggning där järnmalm reduceras med vätgas. Detaljutformning 
och exakt lokalisering av anläggningarna inom planområdet, samt exakt lokalisering 
av den förbindande vätgasledningen mellan de två delområdena i planen är inte 
beslutade.  

Parallellt med framtagandet av detaljplanen pågår ett arbete med att ta fram en 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för verksamheter i Malmberget, innefattande 
bland annat en demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med 
vätgas. Ansökan planeras att lämnas in efter det att detaljplanen har gått ut på 
samråd. För närvarande pågår därför omfattande utredningar av olika miljöaspekter, 
bland annat rennäring, buller, utsläpp till vatten och luft samt risk och säkerhet. 
Säkrare bedömningar av miljöpåverkan kommer därför att kunna göras senare under 
2022.  

På grund av de osäkerheter som nu finns gällande dessa frågor, samt med hänsyn till 
vad en detaljplan avser att reglera, beskrivs dessa miljöaspekter mycket översiktligt i 
denna MKB. 
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MILJÖKONSEKVENSER  
 
Riksintressen och andra bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden samt skyddade områden  
De riksintressen som finns i närheten av planområdet beskrivs nedan och redovisas i 
Figur 5. Riksintressen som berörs av planförslaget är rennäring, kulturmiljövård, 
värdefulla ämnen och material samt kommunikation.   
 

 
Figur 5. Riksintressen i omgivningarna kring LKAB:s gruvindustriområde i Malmberget. Vid sidan av vad som 
redovisas i kartan är Gällivare flygplats utpekad som riksintresse för kommunikationer. Natura 2000-områden 
redovisas i figur 7. 

Planområdet berör inte några skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken, men den 
verksamhet som planeras att bedrivas kan komma att indirekt beröra närliggande 
Natura 2000-områden. Natura 2000-områden visas i Figur 7 och redovisas närmare 
på sidan 23.  
 
 
Riksintresse för värdefulla ämnen och material (3 kap. 7 § miljöbalken) 

Förutsättningar  

Alla mineralfyndigheterna i Malmbergsområdet och runt Malmbergsgruvan skyddas 
och är utpekade av Sveriges geologiska undersökning (SGU) som riksintresse för 
värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Det utpekade området 
omfattar hela gruvindustriområdet samt tätorterna Malmberget och Koskullskulle. 
De järnmalmer som tidigare brutits och alltjämt bryts innehåller huvudsakligen järn i 
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form av magnetit och till viss del även hematit. Planområdet ligger inom detta 
riksintresseområde.  
 

Påverkan på riksintresset 

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 (3 kap. 6 § miljöbalken) 

Förutsättningar  

Malmberget och Koskullskulle ligger i ett område utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. Dessa gruvsamhällen beskrivs ha en karaktäristisk och tidstypisk 
bebyggelse som väl speglar konjunkturförändringar och social skiktning från och med 
1800-talets slut (Riksantikvarieämbetet, 2019). 
 
Malmberget har ett högt kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde, dock har 
riksintresset avseende värdefulla ämnen eller material lämnats företräde gentemot 
riksintresset för kulturmiljövården i området och stora delar av samhället är under 
avveckling.  
 
Påverkan på riksintresset 

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 
direktreduktionsanläggningarnas 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. 

 
 
Riksintressen för kommunikationer (3 kap. 8 § miljöbalken) 

Förutsättningar 

I planområdets närhet ligger följande riksintressen för kommunikationer: 
• Europavägarna E10 och E45,  
• järnvägen (Malmbanan; Gällivare-Kiruna; Gällivare-Koskullskulle samt 

Boden-Gällivare) samt  
• Gällivare flygplats. 

 
 
Påverkan på riksintressen 

Planförslaget medger uppförande av direktreduktionstorn med en byggnadshöjd på 
upp till 200 meter inom planområdets östra del. Nockhöjden inom den östra delen av 
planområdet regleras till maximalt 60 meter. Även i övriga delar av planområdet kan 
det bli aktuellt att uppföra upp till 55 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 riksintresse för kommunikationer 
eftersom planområdet ligger inom befintligt industriområde och således kan nyttja 
befintlig infrastruktur.  

 

Riksintressen för rennäringen (3 kap. 5 § miljöbalken) 

Förutsättningar 

LKAB:s 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 
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(under vinterhalvåret), med vilket avses ett område som utgör kraftcentrum inom 
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.   
 
Renskötsel är ett levnadsätt och har en nära anknytning till naturen. Det är renens 
levnadsmönster, årstidsvandringen mellan olika betesområden, som styr 
renskötarens vardag. Den traditionella kunskapen, som renskötare besitter, om 
naturens tillstånd, klimatförändringar, konsekvenser av exploatering och 
miljöförstöring är viktiga fundament i renskötseln. Gruvverksamheten har ur ett 
historiskt perspektiv medfört konsekvenser för den renskötsel som bedrivs i 
närområdet. Den enskilt mest betydande och direkta påverkan bedöms vara den 
mark som är och under överskådlig tid kommer vara ianspråktagen för 
gruvverksamheten med tillhörande och sammanhängande sidoverksamheter. 
Förutom att markanvändningen i sig innebär att renbetesmark tagits i anspråk 
innebär verksamheten också hinder och störningar för renarnas möjligheter att 
förflytta sig i området. Störningarna innebär förändrat beteende i renarnas naturliga 
rörelsemönster vilket påverkar betesron. Betesron är viktig för renarnas överlevnad 
under vintern. Vid plötsliga väderomslag under vintern förändras betesförhållanden 
och då är alternativa vinterbetesområden betydelsefulla. Gruvverksamheten påverkar 
även sociala förhållanden inom samebyn och utövandet av traditionell kunskap 
begränsas.  

 

Påverkan på riksintresset 

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 
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miljökonsekvensbeskrivningen som redovisas under granskningen av detaljplanen 
ska kompletteras med resultat från rennäringsanalysen i samråd med Baste sameby. 

 

Lågflygningsområde (allmänt intresse enligt 3 kap. 9 § miljöbalken) 

Förutsättningar 

Planområdet ligger inom lågflygningsområde som enligt Försvarsmaktens 
riksintressebeslut (senast den 3 januari 2020) 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. Lågflygningsområdets 
storlek och lokalisering i förhållande till Malmberget visas i Figur 6. 

 
Figur 6. Försvarsmaktens lågflygningsområde. 

 

Påverkan på lågflygningsområdet 

Enligt samrådsyttrande avseende demonstrationsanläggningen i september 2020 
hade Försvarsmakten inget att erinra avseende uppförande av en demonstrations-
anläggning 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 ett område motsvarande 
den östra delen av planområdet. 
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Natura 2000-områden 

Förutsättningar 

I omgivningen kring LKAB:s gruvindustriområde finns tre Natura 2000-områden; 
Lina fjällurskog, Torne och Kalix älvsystem samt Dundret. Lokaliseringen av Natura 
2000-områdena framgår i Figur 7.  
 

 
Figur 7. 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 
kilometer från industriområdet. 
 
Lina älv, som passerar nordost om LKAB:s industriområde, 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.  
 
Dundret utgör Natura 2000-område och är även utpekat som naturreservat samt 
riksintresse för friluftsliv. Området innefattar vidsträckta ytor av sammanhängande 
vildmark. Lågfjället Dundret (+823 meter) är beläget omkring 10 kilometer sydväst 
om LKAB:s industriområde. 
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Påverkan på omgivande Natura 2000-områden 

Natura 2000-områdena Lina Fjällurskog och Dundret ligger på ett betydande 
avstånd (mer än två kilometer) 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. Planerad vattenhantering från 
anläggningen samt bedömning av påverkan från utsläpp av vatten från planområdet 
beskrivs i kapitlet om utsläpp till vatten nedan. Där görs även en bedömning av 
påverkan på Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem. 

 

Buller 
Bedömningsgrunder och förutsättningar  

Enligt planförslaget kommer verksamheten inom planområdet utgöras av industri- 
och gruvindustri. De huvudsakliga tillkommande bullerkällorna kommer härröra till 
demonstrationsanläggningen och eventuellt efterkommande 
direktreduktionsanläggningar, 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 2 och är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning 
som ska göras i varje enskilt fall.  
 
Tabell 3. Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden utomhus från industri/verksamhet, som frifältsvärde. 

 
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 1 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 
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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. 
 
Bullerkällor som kan vara aktuella för anläggningar för direktreduktion och 
vätgasproduktion 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 är ännu inte 
känd. Transporterna kommer att ske via väg 831 (Mellanvägen) och väg 860 
(Kullevägen), se Figur 8. En ny tillfartsväg från Kullevägen in till Vitåfors 
industriområde håller på att byggas under våren 2022 och kommer att vara i bruk vid 
tiden för detaljplanens antagande.  

 
Figur 8. Aktuella transportvägar in till LKAB:s område. Sträckan från Kullevägen till Vitåfors industriområde 
håller för närvarande på att byggas. 
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Utöver dessa bullerkällor kommer det även vara aktuellt med bullerkällor inom 
planområdet kopplade till gruvindustrin, där bland annat gruvnedfarten kommer 
flyttas och vara placerad inom det östra delområdet.  
 
Den befintliga gruvindustrin inom Vitåfors industriområde ger redan idag buller till 
omgivningen. Gruvindustrin består av flera hundra bullerkällor och kontroll mot 
värdena i bullervillkoret görs löpande, där även åtgärder utförs vid behov för att 
reducera ljudnivån till omgivningen. Många av bullerkällorna är liknande de som 
planeras inom anläggningarna för direktreduktion och vätgasproduktion, till exempel 
ventilation och fläktar. Det dimensionerande värdet i bullervillkoret, 40 dBA för 
tidsperiod natt, bedöms för närvarande kunna klaras, men utan marginal.  
 
Konsekvenser av planförslaget  

Den planerade verksamheten inom planområdet kommer 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 
nollalternativet. Eftersom den slutliga tekniska utformningen ännu inte är bestämd 
och de akustiska utredningarna inte genomförts bedöms konsekvensen bli liten till 
måttlig jämfört med nollalternativet. 
 
Konsekvenser av nollalternativet  

Med en utveckling av gruvindustrin enligt nollalternativet är det troligt att 
verksamheten fortsatt kommer ge ett bullerbidrag liknande dagens verksamhet. Detta 
innebär att dimensionerande värde under tidsperiod natt, 40 dBA, klaras men 
sannolikt utan marginal. De värden som tillämpas i bullervillkoret motsvarar 
riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning, vilka är satta för att minimera 
olägenhet och konsekvenser för bland annat bostäder. Med denna bedömningsgrund 
som utgångspunkt får nollalternativet anses ge upphov till acceptabla konsekvenser 
på omgivningen.  
 
 

Olycksrisker 
Bedömningsgrunder och förutsättningar  

Sevesoverksamhet 

Sevesoverksamheter ska beaktas i planprocessen som riskobjekt så att planerad 
markanvändning är lämplig utifrån människors hälsa och säkerhet. 
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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 cirka 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 den sammanlagda mängden 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 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 
jord. 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. 
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Vätgasledningens dragning mellan anläggningen för vätgasproduktion och 
direktreduktionsanläggningen kommer att förläggas på betryggande avstånd till 
LKAB:s anläggningar. 

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.  

LKAB:s sandmagasin utgör en riskanläggning enligt definitioner i förordningen 
(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. 

 

Farligt gods 

Förutom Sevesoverksamheter är transportleder för farligt gods också riskobjekt som 
ska beaktas i planprocessen så att planerad markanvändning är lämplig utifrån 
människors hälsa och säkerhet.  

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).  
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Transport av farligt gods till LKAB:s verksamhet inom Vitåfors industriområde sker 
både med lastbil och järnväg. Transporter av farligt gods till den planerade 
verksamheten kommer att ske via väg enligt vad som angetts i kapitlet om buller.  

Hastighetsbegränsningarna på de aktuella transportlederna är 80 kilometer per 
timme (Mellanvägen), 50 kilometer per timme (Kullevägen) och 30 till 50 kilometer 
per timme (ny tillfartsväg, varierande hastighet utifrån delsträcka), se Figur 8.  

Inga bostäder finns i närområdet längs med Mellanvägen. Längs de cirka 500 
metrarna av Kullevägen som omfattas av transportsträckan finns ett antal 
flerbostadshus. De fyra närmaste flerbostadshusen är placerade mellan cirka 40 och 
60 meter från vägkant av Kullevägen. 

Närmaste bostad (småhus) till den nya tillfartsvägen är placerat på cirka 70 meters 
avstånd från vägkant. 

 

Konsekvenser av planförslaget  

Sevesoverksamhet 

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. 

Möjliga typer av konsekvenser avseende påverkan på hälsa vid okontrollerade utsläpp 
från anläggningar som planeras inom de föreslagna planområdena är: 

• Brandfarlig gas (till exempel väte och metan): tryckvåg, värmestrålning. 

• Toxiska ämnen (till exempel svavelväte och kolmonoxid): spridning av toxiska 
ämnen till atmosfär. 

• Oxiderande ämnen (till exempel syre): brandunderstödjande och ökar risken 
för självantändning och brinnhastighet. 

• Kvävande ämnen (till exempel kväve): syrebortträngning 

Effekten av samtliga potentiella konsekvenser är beroende av den utsläppta mängden 
och utsläppets varaktighet , vilket förenklat är en funktion av den mängd som finns i 
en processdel samt om det finns möjlighet att stoppa, avgränsa eller isolera utsläppet 
från samma processdel (varaktighet). I utformningen och dimensioneringen av de 
verksamheter som planeras i planområdet minimeras därför lagermängder och de 
volymer som kan finnas i utrustningsdelar vid ett givet tillfälle. Anläggningar 
kommer att byggas så att åtgärder för att minimera varaktigheten på ett eventuellt 
utsläpp införs och som därigenom kan begränsa utsläppet och dess påverkan. 
Exempel på detta är system för att detektera och stänga av flöden och processer vid 
oönskade farliga händelser. 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, det vill säga minimering av så kallade dominoeffekter inom 
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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.  

Direktreduktionsanläggningar med höga torn där reduktion av järnmalm sker med 
metan har funnits sedan början av 1970-talet och är risk- och säkerhetsmässigt 
mycket likt direktreduktion med endast vätgas. I världen finns ca 100 sådana 
direktreduktionsanläggningar. Tornet där själva reaktorn för direktreduktionen 
placeras kommer vara försedd med skyddsåtgärder som förhindrar att explosiv 
atmosfär uppstår inne i tryckkärlet. 

Skyddsåtgärderna samt de stora skyddsavstånden (över 500 meter) till närmaste 
bostäder gör att det bedöms som mycket osannolikt att allvarliga olyckor kan inträffa 
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.  

Risknivån i närheten till LKAB:s anläggningar kommer att vara förhöjd jämfört med 
nollalternativet, men kommer kunna hanteras med hjälp av skyddsåtgärder såsom 
placering av anläggningsdelar på betryggande avstånd.  

Vid anläggandet av en ny Sevesoverksamhet inom Vitåfors industriområde ökar 
teoretiskt risknivån mot omgivningen jämfört med tidigare. Risknivån bedöms dock 
bli låg och acceptabel givet bland annat avstånd till normalkänslig och känslig 
markanvändning (motsvarande zon C och D enligt länsstyrelsens riktlinjer för farligt 
gods, se Tabell 3)). 

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 cirka 70 meters avstånd till 
närmaste bostad sett från vägkant. Skyddsavståndet innehålls således. 
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De närmast placerade flerbostadshus på Kullevägen ligger inom 55 meters avstånd 
från vägkant (40 till 60 meter från vägkant). I riktlinjerna från länsstyrelsen finns 
även mer specifika skyddsavstånd som relaterar till vägtyp, hastighetsbegränsning, 
årsdygnstrafik (ÅDT) och olika typer av markanvändning. Relevant markanvändning 
i form av bostäder (flerbostadshus) och skyddsavstånd till vägtyp motsvarande 
Kullevägen (tvåfältsväg med hastighetsbegränsning 50 kilometer per timme) visas i 
Tabell 3 och Tabell 4. Längs med Kullevägen och de närmast placerade 
flerbostadshusen finns ett dike som kan begränsa spridning av flytande ämnen mot 
bostäderna vid eventuella olyckor som leder till utsläpp. I samband med 
detaljplanearbetet för de bostäder som ligger längs med aktuell del av Kullevägen 
infördes även två trafiksäkerhetshöjande åtgärder som bedöms minska riskbidraget 
mot bostäderna än mer. Åtgärderna var dels en hastighetssänkning på vägen (från 70 
kilometer per timme till 50 kilometer per timme) och dels att uppföra ett vägräcke 
mellan vägen och planområdet för bostäderna (Ramböll, 2016). 

 

Tabell 4. Kategorisering av markanvändning i bebyggelsezoner C-D. Källa: Riktlinjer - skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län” (2019). 
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Tabell 5. Skyddsavstånd för tvåfältsväg, 30-50 kilometer per timme. Källa: 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 jämfört med nollalternativet. Dock bedöms inte 
några ytterligare skyddsåtgärder avseende de närmast placerade flerbostadshusen 
längs med Kullevägen behövas. Som framgår av Tabell 4 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 verksamheter 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. 

 

Konsekvenser av nollalternativet  

Sevesoverksamhet 

Inom Vitåfors industriområde finns en redan befintlig Sevesoverksamhet på den 
högre kravnivå i form av LKAB:s verksamhet med ett teoretiskt riskbidrag till 
omgivningen. En utveckling enligt nollalternativet innebär att det befintliga 
riskbidraget från LKAB:s verksamhet kvarstår, utan att någon teoretisk ökning av 
risknivån sker kopplat till anläggandet av en ny Sevesoverksamhet inom Vitåfors 
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industriområde, även om det tillkommande riskbidraget från denna bedöms vara litet 
gentemot omgivningen. 

Farligt gods 

Transport av farligt gods sker i dagsläget på Mellanvägen och Kullevägen (samt på 
järnväg) med LKAB:s verksamhet som målpunkt.  

Till LKAB:s verksamhet transporteras redan liknande typ av farligt gods som kan bli 
aktuellt för den planerade Sevesoverksamheten, exempelvis tryckkondenserad 
brandfarlig gas (gasol/LPG och LNG). LBG/LNG (flytande metan) kommer för den 
planerade Sevesoverksamheten vara den dominerade klassen av farligt gods, liksom 
även det som gör att verksamheten omfattas av den högre kravnivån i 
Sevesolagstiftningen. Detta förutsätter dock att teknikval görs av planerad 
verksamhet som innebär att den samtidiga mängden flytande metan inom 
verksamheten överstiger kravnivåerna kopplat till Sevesolagstiftningen.  

Utifrån teoretisk påverkan mot omgivningen bedöms emellertid transporter med 
explosivämnen vara den dominerade klassen av farligt gods på berörda sträckor 
utifrån konsekvenspåverkan. Hantering av explosivämnen är också skälet till att 
LKAB:s verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningen på den högre kravnivån. 

En utveckling enligt nollalternativet innebär att den befintliga risknivån från LKAB:s 
transporter av farligt gods kvarstår men med en lägre frekvens av transporter av 
farligt gods jämfört med om planerade verksamheter i planområdena tillkommer.  

 

Elektromagnetiska fält 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar  

Magnetfält finns ständigt i vår omgivning, kring kraftledningar och 
transformatorstationer. De är starkast närmast källan, till exempel kring 
kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju 
starkare ström som används, desto starkare magnetfält. Nedgrävda kablar kan finnas 
under trottoarer och gator och där kan magnetfälten uppgå till några mikrotesla. 
Transformatorstationer som finns utomhus ger på några meters avstånd mycket låg 
exponering för magnetfält. Tekniskt sett går det att ersätta en del kraftledningar med 
kablar i marken och därigenom minska styrkan på magnetfälten. Hur mycket fälten 
minskar beror bland annat på hur djupt ledningen placeras. Kraftledningar som läggs 
i tunnlar ger ofta försumbara magnetfält i marknivå, medan ytligt nedgrävda 
kraftledningar kan ge förhöjda magnetfält rakt ovanför.  
 
Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger 
referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är 
rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. Syftet med 
referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid exponering 
för magnetfält. De är satta till en femtiondedel av de värden där man har konstaterat 
negativa hälsoeffekter. För långsiktiga effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte 
dagens kunskap för att fastställa några gränsvärden. För magnetfält med frekvensen 
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50 Hz är referensvärdet 100 mikrotesla. Under de största kraftledningarna (400 kV) 
ligger fälten på 10 – 20 mikrotesla. Referensvärden för allmänheten är satta lägre än 
de för yrkesmässig exponering. Orsaken är att det inom allmänheten finns grupper 
som kan vara extra känsliga, som barn, äldre och sjuka.  
 
Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har 
myndigheterna Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten valt att rekommendera en viss försiktighet, både för 
allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer vid 
samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader.  

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som 
ger förhöjda magnetfält.  

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses 
normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.1 

 
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 under 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. 
 
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.  
 
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 mer än 2,5 kilometer.  
 
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. 

 
Konsekvenser av planförslaget  

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.  
 

 
 
1 Broschyren Magnetfält och hälsorisker, utgiven av Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten 
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Konsekvenser av nollalternativet  

I området vid Vitåfors finns redan idag både luftledningar och markförlagda 
ledningar som genererar elektromagnetiska fält. Inte heller dessa bedöms vara 
placerade på att sådant avstånd från områden där människor vistas att de kan 
medföra någon hälsopåverkan. 
 

 

Naturmiljö 
Bedömningsgrunder och förutsättningar  

Det finns inga naturreservat, nyckelbiotoper eller biotopskyddsområden inom tre 
kilometer från LKAB:s gruvindustriområde. Området längs Lina älv och runt 
Naalojärvi omfattas av strandskydd. 
 
En utredning av fågelliv och naturvärden inom bland annat planområdena 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. Inventeringarna har utförts enligt svensk 
standard för naturvärdesinventering SS 199000:2014 (SIS Swedish Standard 
Institute 2014). 
 
Enligt standarden bedöms objekt med naturvärden utifrån fyra olika klasser:  

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 

• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för 
biologisk mångfald.  

• Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 

 
Inventeringen har gjorts inom en större avgränsning än det aktuella planområdet, 
men specifikt inom ett antal utredningsområden. För detaljplanen har 
utredningsområden för vätgasproduktion, direktreduktion och vätgasledning 
bedömts vara relevanta att beskriva. Utredningsområdet för vätgasproduktion 
sammanfaller till fullo med planförslagets västra delområde för vätgasproduktion. 
Delar av det östra planområdet har emellertid inte omfattats av fågelinventeringarna, 
se Figur 9. Den del som således inte har inventerats, beskrivs i 
naturvärdesinventeringen i hög grad bestå av människopåverkade miljöer med låga 
naturvärden. 
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Figur 9. Läge för planområdet i förhållande till det område som har inventerats. 

Området för direktreduktion 
Den östra delen av planområdet (utredningsområdet för 
direktreduktionsanläggningar) består till stor del av starkt påverkad industrimark i 
form av vägar och järnväg, parkeringar och öppen mark och byggnader. Inom 
området 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. 
 
Fynd av arter inom den östra delen av planområdet visas i Figur 10. De 
fågelobservationer som gjorts är främst koncentrerade till den lilla biodamm som 
ligger norrut 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 
naturvärdesklass 3 eller högre inom utredningsområdet. Det saknas även fynd av 
övriga fridlysta arter förutom fåglar. 
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Figur 10. Fynd av arter inom och intill utredningsområdet för direktreduktion (planområdets östra del). 

 
 
Området för vätgasproduktion 
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Det västra delområdet för planförslaget (utredningsområdet för vätgasproduktion) 
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 både väster och öster om utredningsområdet. Fynd av 
arter och naturvärdesobjekt inom den västra delen av planområdet visas i Figur 11. 
 

 
Figur 11. Fynd av arter inom och intill planerad vätgasanläggning (planområdets västra del). 
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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 närheten av utredningsområdet finns ytterligare 
fyra objekt med naturvärdesklass 3 och ett objekt med naturvärdesklass 2 (högt 
naturvärde).  
 
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. 
 
Området för vätgasledning 
Inom utredningsområdet 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. De skogliga miljöerna fortsätter åt 
både norr och väster från utredningsområdet. 
 
I och runtom utredningsområdet finns fem naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 
3 (påtagligt naturvärde), se Figur 12. 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 utredningsområdet. 
 
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. 
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Figur 12. Fynd av arter inom området för planerad vätgasledning. 
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Konsekvenser av planförslaget 

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 
utredningsområdena (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. 
 
 
Konsekvenser av nollalternativet  

Vid en utveckling enligt nollalternativet bedöms ingen förändring ske med avseende 
på naturmiljön jämfört med nuläget.  

 

 
Landskapsbild och påverkan på ljusförhållanden  
 

Bedömningsgrunder och förutsättningar  

Landskapsbild är ett upplevelsevärde vilket gör att bedömningen av detta till stor del 
är subjektiv. En analys av förändringar av landskapsbild kan användas för att 
konkretisera och synliggöra förändringar avseende strukturer och landskapselement 
och utifrån det göra en bedömning av påverkan vid förändringar i ett område.  

Landskapsbilden omkring Malmberget och Gällivare har sedan lång tid tillbaka både 
direkt och indirekt präglats av den storskaliga gruvverksamheten som bedrivs i 
området.  

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. 
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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. 

 

Konsekvenser av planförslaget  

Direktreduktionsanläggningarna kommer enligt planen att placeras på mark omgiven 
av befintliga industrianläggningar, och påverkan på landskapsbilden bedöms främst 
utgöras av de direktreduktionstorn som kan komma att bli upp till 200 meter höga 
och kommer att förses med flyghindermarkering enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter.  

En siktanalys har genomförts av Norconsult (2022) och resultatet visas i Figur 12 
nedan. I Figur 13 respektive Figur 14 visas exempel på fotomontage över 
anläggningen. 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. 

 

 
Figur 13. Direktreduktionsanläggningens synlighet från omgivningarna runt Gällivare/Malmberget. 
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Figur 14. Fotomontage över direktreduktionsanläggningens synlighet från Myranskolan i Koskullskulle (200 
meter höga torn). Byggnadernas utformning är inte bestämd och kommer att avvika från montaget, till 
exempel kan det bli aktuellt med fackverkskonstruktioner. 

  

Figur 15. Fotomontage över direktreduktionsanläggningens synlighet från fjällstationen på Dundret (200 meter 
höga torn). 
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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. 

  
Konsekvenser av nollalternativet  

Planområdet ligger inom befintligt industriområde med höga byggnader och många 
ljuskällor som fortsatt kommer att ha en industriell prägel. En utveckling enligt 
nollalternativet, det vill säga att planförslaget inte genomförs, bedöms inte innebära 
någon förändring av landskapsbild och ljusförhållanden. 
 

Kulturmiljö 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 

En kulturmiljöutredning har tagits fram inom ramen för tillståndsprövningen för 
demonstrationsanläggningen (Arkeologicentrum 2022). För bedömning av påverkan 
på kulturmiljön har dels förekomst av fornlämningar studerats. 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.  
 
För bedömning av påverkan på ett område med hushållningsbestämmelser som 
berörs av den planerade demonstrationsanläggningen har Riksantikvarieämbetets 
(RAÄ:s) handbok rörande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken varit en 
utgångspunkt i genomförd kulturmiljömiljöutredning, se Tabell 5. 
 
Tabell 6. Riksantikvarieämbetets riktlinjer för tillämpning av hushållningsbestämmelserna (RAÄ Handbok 
2014:52). 

Förändring 

Områdets 
värden kommer 
att 

Försvinna Förvanskas Försvagas Förbli 
oför-
ändrade 

Förstärkas Förökas Förädlas 

Innebörd Påtaglig skada Skada Neutral 
påverkan 

Förbättring 

Förhållningssätt Ej tillåtligt 
 
Undvika skadan 

Hindra – 
Lindra  
Minimera 
Skadan 

Hänsyn 
 
Bruka 
varsamt 

Inspirera – stärka 
 
Berika 
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Planområdet och dess omgivningar i anslutning till Malmberget och Vitåfors 
industriområde är väl undersökt på fornlämningar. Utöver de lämningar som sedan 
tidigare finns registrerade i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, har LKAB låtit 
utföra ett antal arkeologiska utredningar inom ramen för olika projekt som bolaget 
har drivit, se Figur 16. 
 

 
Figur 16. Tidigare arkeologiska utredningar inom tre kilometers avstånd från kulturmiljöutredningens 
utredningsområde. Färgmarkeringar visar registrerade kulturhistoriska lämningar (2022-01-12). Röd 
markering=fornlämning, blå och grå markering=lämning eller uppgift utan fornlämningsskydd 
(Arkeologicentrum 2022). 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar rapporterade i 
Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. Vid genomförandet av 
kulturmiljöutredningen har inte heller några fornlämningar kunnat identifieras vid 
genomförd fältundersökning. I kulturmiljöutredningens utredningsområde ingår 
skogsmarken vid delområdet för vätgasanläggningen. Området vid 
direktreduktionsanläggningen har inte utretts specifikt med hänsyn till att miljön där 
är kraftigt omdanad av pågående industriverksamhet.  
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Konsekvenser av planförslaget 

I genomförd kulturmiljöutredning har inga andra kulturvärden identifierats än vad 
som utgör del av riks- och länsintresseområdet Malmberget-Koskullskulle. 
Bedömning med avseende på riksintresset beskrivs under den rubriken.  
Genomförandet av planförslaget bedöms således inte påverka några övriga 
kulturmiljövärden. 
 
Konsekvenser av nollalternativet  

En utveckling enligt nollalternativet, det vill säga att planförslaget inte genomförs, 
bedöms inte innebära någon påverkan på aspekten kulturmiljö. 
 
 

Vattenmiljö (dag- och processvatten) 
Bedömningsgrunder och förutsättningar  

För att säkra vattenkvaliteten i Sveriges vattenförekomster finns 
miljökvalitetsnormer, som är juridiskt bindande styrmedel som uttrycker den kvalitet 
en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Kvaliteten i vattenförekomsten får 
inte heller försämras i samband med utbyggnad av nya anläggningar eller 
exploatering. Vid prövningen av en verksamhet eller andra förändringar som innebär 
att statusen kan försämras, behöver verksamhetsutövaren kunna visa att 
förändringarna inte påverkar förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormen. 
 
I anslutning till LKAB:s industriområde Vitåfors finns ett antal vattenförekomster, se 
Figur 17. 
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Figur 17. Vattenförekomster enligt VISS. Ytvattenförekomster (blå områden/linjer) och 
grundvattenförekomsten längs med Lina älv (lila område). Ungefärligt läge för planområdet inom röd ring. 

Lina älv 
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 kilometer) rinner Lina älv samman med Ängesån som i sin tur 
flödar ut i Kalix älv. Lina älv ingår, som beskrivet på sidan 22, i ett mycket stort 
Natura 2000-område, Torne och Kalix älvsystem. Lina älv är i hela sin sträckning ner 
till sammanflödet med Ängesån uppdelad i tre vattenförekomster, varav LKAB 
framför allt påverkar de två övre som ligger i direkt anslutning till 
gruvindustriområdet, se Figur 18. 
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Figur 18. Vattenförekomsterna Lina älv: övre (SE746669-171059) och Lina älv: nedre (SE745978-171574) (röd 
markering indikerar respektive början och slut), i anslutning till LKAB:s gruvindustriområde. 

Den översta delen, Lina älv: övre, är lokaliserad uppströms i recipienten och är därför 
opåverkad av gruvverksamheten. En bit nedströms ligger utloppet för 
Naalojärvibäcken som avvattnar sjön Naalojärvi i direkt anslutning till LKAB:s 
sandmagasin. Bräddvattendikets utsläppspunkt finns i nedre delen av samma 
vattenförekomst, strax uppströmsgränsen mot vattenförekomsten Lina älv: nedre. 
 
Vattenkemi Lina älv 
Under malmbrytnings- och förädlingsprocesserna frigörs olika ämnen som 
transporteras med det bräddade överskottsvattnet ut i Lina älv. Generellt gäller att de 
ämnen som förekommer i höga halter i bräddvattnet även förekommer i förhöjda 
halter i bräddvattnets omblandningszon i recipienten. Allmänt minskar andelen 
processvatten av det totala flödet successivt nedströms Lina älv till följd av 
utspädning, biologiska processer och fastläggning. För många ämnen förekommer 
dock fortsatt förhöjda halter längre nedströms i recipienten.  
 
Överlag är halterna för de ämnen som listas som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 
och prioriterade ämnen i bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 
2019:25) låga i de två vattenförekomsterna i Lina älv. För metallerna arsenik, krom, 
koppar, zink, kadmium, kvicksilver och bly uppmättes halter i nivå med 
referenslokalen för hela recipienten. Ammoniak uppmättes i något förhöjda nivåer, 
framför allt strax nedströms utsläppspunkten. Statusen för samtliga av dessa ämnen 
bedömdes enligt bedömningsgrunderna som God. Statusen för nickel bedömdes även 
den som God, men halten var tydligt förhöjd nedströms Naalojärvibäckens utlopp i 
älven.  
 
Statusen för nitrat bedöms som Måttlig i den övre vattenförekomsten då 
gränsvärdena för God status överskrids i den del av älven som ligger precis 
nedströms LKAB:s bräddvattendike. Nitrathalterna sjunker sedan och ligger inom 
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gränsen för God status i den nedre vattenförekomsten. Halterna av totalt löst uran 
överskred bakgrundshalten och bedömningsgrundens gränsvärde i bägge 
vattenförekomsterna nedströms Naalojärvibäckens utlopp i älven. Statusen för uran 
bedömdes således som Måttlig för bägge vattenförekomsterna. Medelhalten i 
referenslokalen uppmättes till precis under gränsvärdet och bedömdes därför till God 
status. 
 
Biologi i Lina älv 
LKAB genomför regelbundet biologiska undersökningar i samtliga recipienter till 
verksamheten. De senaste åren har undersökningar skett årligen och resultaten pekar 
generellt på ett funktionellt ekosystem i Lina älv såväl uppströms- som nedströms 
gruvverksamheten. 
 
Resultaten för Lina älv: övre visar följande bedömning av klassificering av respektive 
kvalitetsfaktor: 

• Bottenfauna: Hög 
• Kiselalger: Hög 
• Fisk: God 

 
Resultaten för Lina älv: nedre visar följande bedömning av klassificering av 
respektive kvalitetsfaktor: 

• Bottenfauna: Hög 
• Kiselalger: Hög 
• Fisk: Måttlig 

 
Utifrån dessa undersökningar har den sammanvägda ekologiska statusen för Lina 
älv: övre bedömts till Måttlig och för Lina älv: nedre till Måttlig, baserat på principen 
att det är den sämsta kvalitetsfaktorn som styr (uran och nitrat respektive uran och 
fisk).  
 
Utöver de biologiska kvalitetsfaktorerna som listas i bedömningsgrunderna, har 
ytterligare biologiska parametrar undersökts där effekter på fjädermyggslarver (andel 
mundelsskador), skaldeformationer på kiselalger samt metallhalter i fisk utretts. Vid 
flera av provtagningarna för recipienten, inklusive vid referenslokalen, har det 
uppmätts effekter på andelen mundelsskador hos fjädermyggslarver. Vad gäller 
skaldeformationer hos kiselalger har frekvensen deformationer varit låg vid samtliga 
provtagningar. Deformationsfrekvensen anses falla inom den naturliga variationen i 
svenska vatten och bedömdes som försumbar för hela recipienten. 
 
Naalojärvissystemet 
Omedelbart väster om LKAB:s sandmagasin 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.  
 
Användning av och utsläpp till vatten 
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 
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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.  I den version av miljökonsekvensbeskrivningen som 
kommer att ingå i planhandlingarna under granskningen 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. 
 
Vatten är tillsammans med el råvara för att tillverka vätgas genom elektrolys. Även i 
reduktionsreaktorer och andra anläggningar i planområdet kommer vatten behövas. 
Som framgår ovan är huvudalternativet att koppla ihop planerade direktreduktions- 
och vätgasanläggningar med LKAB:s processvattensystem och således använda 
gruvvatten eller vatten från LKAB:s klarvattenmagasin. Om det inte visar sig vara 
möjligt utreds även möjligheter att ta vatten från Lina älv eller Naalojärvi, alternativt 
eventuellt från en planerad kommunal grundvattentäkt.  
 
Utsläpp av processvatten från direktreduktionsanläggningarna kommer i första hand 
ske till LKAB:s processvattensystem. Processvattnet kan komma att innehålla bland 
annat ammoniak, oljerester, sulfat, klorider, metaller och aminer. Då 
direktreduktionsanläggningens processvatten kopplas ihop med det befintliga 
systemet kommer inget direktutsläpp till Lina älv ske utan det överskottsvatten som 
uppkommer i systemet kommer att 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 det att ske i samma utsläppspunkt som gruv- och 
förädlingsverksamheten använder. 
 
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 verksamheterna inom planområdet såsom processvatten, spillvatten och 
gruvvatten att eftersträvas. För att det ska vara möjligt att återanvända dagvattnet 
kommer en övergripande uppsamling och avledning av dagvatten ske till befintligt 
klarningsmagasin. LKAB kommer att ta fram ett kontrollprogram för kontroll av 
kvalitet på dagvattnet i samband med kommande förbättringsarbete kring 
hanteringen. 
 
 
Konsekvenser av planförslaget  

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. Det bedöms preliminärt inte bli 
någon påverkan av betydelse på Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem och 



 
 

51 

preliminärt bedöms ingen otillåten försämring av statusen i vattenförekomsterna ske.  
Bedömningarna behöver dock verifieras under hösten. 
 
Konsekvenser av nollalternativet  

LKAB utreder för närvarande vissa förändringar av sitt processvattensystem, till 
exempel en utökning av klarvattenmagasinet. Bolaget utreder också påverkan av ökad 
produktion och planerat apatitverk samt dagvattensystemet. Utredningarna har ännu 
inte färdigställts. Det går därför i dagsläget inte att bedöma konsekvenser av 
nollalternativet.   

 

 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Bedömningsgrunder och förutsättningar  

Det finns svenska miljökvalitetsnormer (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.  

Inom LKAB:s område där planområdet är beläget pågår omfattande industri- och 
gruvverksamhet med industriprocesser och tillhörande transporter som 
sammantaget ger upphov till utsläpp av luftföroreningar i form av exempelvis stoft, 
svaveldioxid, kvävedioxid, fluor och klorväte. Gruvverksamheten medför även 
störningar i form av damning.  

LKAB har låtit genomföra luftkvalitetsmätningar mellan 2019 och 2020 i Östra 
Malmberget och Koskullskulle. De preliminära slutsatserna av mätningarna i 
förhållande till miljökvalitetsnormer för luft samt miljökvalitetsmålet för Frisk luft 
var att:  

- Förekommande halter av kvävedioxid underskred miljökvalitetsnormerna avseende 
års-, dygns- och timmedelvärde, samt i förhållande till miljömål för års- eller 
timmedelvärden i både Koskullskulle och Malmberget. 

- Förekommande halter av partiklar (PM10 och PM2.5) underskred både 
miljökvalitetsnormerna och miljömål för års- och dygnsmedelvärde i både 
Malmberget och Koskullskulle. 

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

 

Konsekvenser av planförslaget  

Genomförande av planförslaget medför tillkommande industriverksamhet inom det 
befintliga industriområdet. Anläggningarna för direktreduktion kommer i huvudsak 
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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 om ytterligare anläggningar uppförs i 
planområdet 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 
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.  

 

Konsekvenser av nollalternativet  

En utveckling enligt nollalternativet innebär att befintliga utsläpp till luft inom 
industriområdet kvarstår. Det innebär även att möjligheten till omfattande 
utsläppsminskningar av koldioxid genom teknikomställning uteblir. 
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Grundvatten och föroreningar i mark 
Förutsättningar  

I området finns en grundvattenförekomst (SE746502-171282) som löper längs med 
Lina älv både upp- och nedströms om LKAB:s industriområde (se Figur 17). 
Grundvattenförekomsten har otillfredsställande kemisk grundvattenstatus med 
hänsyn till nitrat, nitrit och sulfat och god kvantitativ status. Det finns alltså 
miljökvalitetsnormer knutna till grundvattenförekomsten, som också innefattar ett 
vattenskyddsområde (Sarkasvaara grundvattentäkt) beläget cirka två kilometer söder 
om området Koskullskulle, se Figur 19. Sarkavaara grundvattentäkt tjänar som 
vattenresurs för Gällivare tätort och omfattas av skyddsföreskrifter beslutade av 
länsstyrelsen.  
 

 
Figur 19. Vattenskyddsområdet Sarkasvaara grundvattentäkt i förhållande till LKAB:s gruvindustriområde och 
deponisystem för anrikningssand. 

Utförd miljöteknisk undersökning i Vitåfors visar att marken i det västra delområdet 
(vätgasanläggningen) i huvudsak utgörs av naturmark med orörd naturlig moränjord. 
Det östra delområdet för direktreduktionsanläggningen utgörs av en plan yta inom 
Vitåfors industriområde och generellt är det området utfyllt med fyllnadsmassor med 
stor mäktighet. De analyser som är utförda på jorden indikerar att det förekommer 
förhöjda halter av några olika metaller, 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, till exempel arsenik, sker främst via vatten men det kan även 
ske via damning vid torr väderlek sommartid.  
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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 två till tio meter under markytan.  
 
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.  
 
Konsekvenser av planförslaget  

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 
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 en stor 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. 
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Konsekvenser av nollalternativet  

En utveckling enligt nollalternativet innebär att nuvarande förhållanden gällande 
grundvatten och föroreningar i mark inom planområdet i huvudsak kvarstår. Om 
annan industriell verksamhet upprättas inom området kan detta komma att påverka 
förhållandena.  
 
 

MILJÖMÅL 
Sveriges riksdag har beslut om 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, se Figur 20.  

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. 

Miljömålen 
1 Begränsad klimatpåverkan 
2 Frisk luft 
3 Bara naturlig försurning  
4 Giftfri miljö 
5 Skyddande ozonskikt  
6 Säker strålmiljö  
7 Ingen övergödning  
8 Levande sjöar och vattendrag  
9 Grundvatten av god kvalitet  
10 Hav i balans samt levande skärgård  
11 Myllrande våtmarker  
12 Levande skogar  
13 Ett rikt odlingslandskap  
14 Storslagen fjällmiljö  
15 God bebyggd miljö  
16 Ett rikt växt-och djurliv    
                   Illustratör: Tobias Flygar 

 
 

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 6. Det miljömål som planen bedöms ha störst inverkan på 
är miljömålet om begränsad klimatpåverkan, där planens genomförande bedöms ha 
en stor positiv påverkan på uppfyllandet av miljömålet.  

Tabell 7. Sammanställning av inverkan på miljömål. Förklaringar: + positiv påverkan, - negativ påverkan, / 
miljömål berörs ej, ± obetydlig positiv eller negativ påverkan. 

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 

Figur 20. Sveriges miljömål. 
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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. 

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. 
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SAMLAD BEDÖMNING 
Konsekvenserna bedöms sammanfattat bli enligt Tabell 7 med bedömningsskala och 
färgsättning nedan.  
 
 

Mycket positiv Måttligt/liten 
positiv  

Neutral  Liten negativ Måttligt negativ    Stor negativ    

 
Tabell 8. 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 

 

UPPFÖLJNING 
Särskilda kontrollprogram kommer att upprättas till exempel för buller och 
dagvattenhantering. Uppföljningen kommer i huvudsak att styras inom ramen för 
miljötillståndsprocessen. 
 
En fördjupad artinventering bör utföras vid detaljprojektering av anläggningen, och 
eventuellt behov av artskyddsdispens behöver beaktas. 
 

MEDVERKANDE 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Structor Miljöbyrån AB i samråd 
med Hybrit Development AB, LKAB och Gällivare kommun. 
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