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Instängsling av allmän plats och utvecklingen av Östra Malmberget 

  

 

Med anledning av ert brev den 24 september 2021 återkommer kommunen enligt följande. 

 

Kommunen vill inledningsvis framhålla att den naturligt nog ser mycket positivet på den verksamhet 

som LKAB bedriver och vill bedriva även den omfattande omställningen av järn- och stålindustrin. 

Kommunen vill därför medverka till denna mycket positiva utveckling på alla sätt som står till buds för 

kommunen.  

 

Som kommunen fortlöpande framhållit så innebär dock LKAB:s verksamhet, och det tydliga avsteg 

från parternas avtal om samverkan genom LKAB:s agerande med avseende på Östra Malmberget, att 

det området inte längre är lämpat för stadigvarande boende. Hela området är så påverkat av LKAB:s 

verksamhet att det måste anpassas fullt ut till LKAB:s verksamhet. Kommunen har då förklarat sig 

villig att utreda bl.a. möjligheten att möjliggöra för tillfälligt boende inom området. Den viljan 

kvarstår. 

 

Vad gäller LKAB:s specifika frågor måste dock kommunen framhålla följande. 

 

1.  Bostadsbrist Kommunen har inte krävt rivning av bostäder men påpekat att dessa på grund av 

LKAB:s verksamhet och påverkan på området inte lämpar sig för permanent boende. 

 

2. Skolverksamhet Genom LKAB:s verksamhet och agerande har kommunen tvingats lägga ned 

skolan inom orådet. Detta hänger inte samman med de ekonomiska förutsättningarna, utan med 

att elevunderlaget helt enkelt inte längre medger en skolgång för det fåtal barn som finns kvar i 

området, som motsvarar de krav på utbildning som barnen och deras föräldrar har rätt att kräva. 

 

3. VA-funktion Kommunen har vidtagit ett stort antal olika åtgärder för att komma till rätta med den 

problematik som LKAB lyfter fram och som är att hänföra till LKAB:s verksamhet. Exempelvis 

har luft- och vattenspolning utförts och en spolplan för området har tagits fram. Problematiken i 

området är dock större än så, då hela nätet dimensionerats för ett större flöde. I och med LKAB:s 

beslut att avveckla 73% av området så har påverkan blivit så stor så det är det tekniskt svårt att 

förse området med ett bra vatten och avlopp. Kommunen ser inte som en möjlig lösning att göra 

om hela VA-systemet i området med hänsyn tagen både till den mycket höga kostnaden och 

vidare risken för nya skador. 

 

4.  Attraktiv miljö Övergångsvis så arbetar kommunen fortlöpande med åtgärder som kan motverka 

den alltför stora negativa påverkan som området utsätts för.  

 



 

 

5. Instängsling Som kommunen framhållit under mycket lång tid måste hela Östra Malmberget 

genomgå en planeringsprocess som medger en omställning av området. Stängselfrågan är en del 

av denna process och kommunen kan inte se det som möjligt att bryta ut denna ur helheten.  

 

6. Områdets utveckling Kommunen vill understryka att kommunen genom avtal med LKAB velat 

säkerställa att Östra Malmberget kunde fortsatt vara en attraktiv boendemiljö med 

utvecklingsmöjligheter. Genom LKAB:s ensidiga agerande bl.a. i form av utköp av en stor del av 

fastigheterna inom området har denna ambition omöjliggjorts.  

 

7. Otillbörligt gynnande Kommunen varken får eller har gynnat enskilda kommunmedborgare i 

relation till andra kommunmedborgare. Kommunen kan inte heller riktigt förstå LKAB:s 

påstående i denna del. Kommunen får inte heller gynna LKAB på otillbörligt sätt, exempelvis 

genom att för LKAB:s räkning göra avsteg från vad lagen kräver bl.a. genom PBL. 

 

Avslutningsvis så glädjer sig även kommunen åt den mycket positiva utveckling som skett i 

kommunen och som LKAB bidrar till. Det är också därför som kommunen vill fortsatt arbeta under det 

avtal som finns med LKAB och utveckla samhället på bästa sätt för dess medborgare. Att då behålla 

ett område som är under avveckling är inte linje med dessa ambitioner och avtal. Kommunen vill då 

även lyfta fram att det för kommunens planering helt saknar betydelse hur LKAB och domstol väljer 

att utforma villkoren för verksamheten. Detta har inte heller någon betydelse för LKAB:s ansvar under 

miljöbalken. 
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