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Abstract 
This Master of Science thesis investigates some of the problems that arise when mining 

operation enter urban areas. Mainly, the investigation consists of studying urban 

transformation of Kiruna and Malmberget. Three main areas are studied: a socio-economic 

evaluation, environmental damage, and a green zone between the mine and the community.  

 

The intention of illuminating the socio-economic evaluation has been to studying whether the 

permits conducted for the mining activity takes into account the economic consequences of a 

relocation of a city. A cost- and benefit analysis exist when it comes to the assessment of the 

mine, but there is no calculations regarding the cost of eliminating or moving buildings and 

infrastructure.  

 

The second problem is about the right to receive compensation for environmental damages, 

when it comes to isolation of dwelling houses or when the mine activities effect nearby 

properties.  

The negative effects that couldn’t be considered as common neither in general nor in the 

neighborhood, was subject for compensation. Isolation of dwelling areas fulfills these 

requirements, but that was not the case for other properties.  

The third and final issue investigates a green zone as a protection between the mine and the 

community. The purpose of the zone is to protect the dwelling houses from negative effects of 

a nearby industry. The investigation revealed that it is difficult to achieve this purpose without  

civil contracts. 
 
In summary, there are shortcomings in the legislation. The law system is not fully adapted to 

the new situations which follow the urban transformations.  
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Examensarbete 
  

  Titel Markexploateringsfrågor i gruvsamhällen – En 

studie av minerallagen, miljöbalken och plan- och 

bygglagen. 

Författare Johan Martinson & Sandra Zachrisson 

Institution Fastigheter och byggande 

Examensarbete Magisternivå nummer 162 

Handledare Thomas Kalbro 

Nyckelord Kiruna, Malmberget, gruvverksamhet, miljöskada, 
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet tar upp en del av den problematik som uppstår då gruvverksamheten 

kommer in på tättbebyggt område. Arbetet består av att studera stadsomvandlingen av Kiruna 

och Malmberget utifrån tre valda problem: en samhällsekonomisk bedömning, miljöskada 

samt skyddszon mellan gruva och samhälle. 

 

Avsikten med den samhällsekonomiska bedömningen har varit att belysa huruvida de 

prövningar som görs för gruvverksamheten tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som 

en statsflytt innebär.  För gruvan görs förvisso en ekonomisk bedömning av fyndighetens 

förutsättningar, men inga beräkningar på hur mycket intrånget som en avveckling och flytt av 

bebyggelse och infrastruktur innebär.  

 

Det andra problemet handlar om rätt till ersättning för miljöskada för dels isoleringen av östra 

Malmberget och dels randbebyggelse till gruvan. Störningen som förekom i östra Malmberget 

var en isolering av området gentemot övriga områden på orten, medan randbebyggelsens 

störningar utgjordes av förfulad omgivning, buller och skakningar samt en oro till följd av 

gruvverksamheten.  De störningar som inte ansågs vara orts- eller allmänvanliga kunde ge 

ersättning för miljöskada. I undersökningen så kom vi fram till att isoleringen av bebyggelsen 

i östra Malmberget inte var orts- eller allmänvanlig, däremot så ansågs störningen för 

randbebyggelsen vara det, dvs. rätt till ersättning förelåg inte.  

 

Det tredje och sista problemet tar upp en skyddszon mellan gruvan och samhället. 

Utgångspunkten för behandlingen av skyddszonen har varit två typer av lösningar: en med 

detaljplan och en utan. Syftet finns att skapa en skyddszon mellan gruvan och staden som ska 

verka så att bebyggelsen slipper att ha en gruvverksamhet med buller och skakningar tätt inpå. 

Vidare så har Kiruna kommuns lösning med detaljplan presenterats. Där har lösningen till 

problemet bland annat utförts med hjälp av civilrättsliga avtal och genomförande avtal för att 

komplettera brister i plan- och bygglagen som kommunen ansett nödvändiga. Problemet med 

skyddszonen mellan gruva och stad har belysts genom att studera alternativa lösningar 

gentemot en ny detaljplan. Undersökningen visade att det är svårt att uppnå syftet med 

skyddszonen utan civilrättsliga avtal.  

 

Sammanfattningsvis finns brister i lagstiftningen som inte helt och hållet är anpassad till de 

nya situationer som stadsomvandlingarna innebär.  
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Förord 
Det här examensarbetet är utfört under våren 2012 vid institutionen för Fastigheter och 

Byggande, avdelningen för Fastighetsvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 

Stockholm. Arbetet utgörs som en avslutande del inom civilingenjörsutbildningen för 

inriktning Mark- och fastighetsjuridik på samhällbyggnadsprogrammet. Examensarbetet 

omfattar 30 högskolepoäng. 

 

Idén till att skriva om markexploateringsproblematiken i Kiruna och Malmberget kom efter 

ett seminarium under oktober 2011, där bland annat den nya problematiken om 

stadsomvandlingen i Kiruna togs upp. Frågeställningarna har utarbetats genom en diskussion 

med vår handledare Thomas Kalbro (professor vid KTH) och Eva Ekelund (mark- och 

exploateringschef på Kiruna kommun). 

 

Vi vill framföra ett tack till Eva Ekelund på Kiruna kommun för att hon har ställt upp med att 

ge oss information och vägledning av rådande förhållanden i Kiruna med stadsomvandlingen, 

samt ett tack till vår handledare Thomas Kalbro för synpunkter på arbetet och konsultation. 

 

Stockholm, maj 2012  

 

Johan Martinson & Sandra Zachrisson 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1
År 2011 producerades metaller, naturgrus och andra mineraler för 50 miljarder kronor i 

Sverige. Hälften av mineralproduktionens värde kom från malmfälten i Kiruna och 

Malmberget (Dagens Nyheter, 2012). LKAB är ett av Sveriges största exportföretag och 

efterfrågan på järnmalm är i dagsläget stor. Att bryta mineral är av flera skäl av betydande 

intresse för riket (LKAB, 2012a). 

Under senare år har dock en speciell typ av situation uppstått i våra svenska gruvsamhällen, 

där man har blivit tvungen att flytta på delar av samhället för att bereda mark för 

mineralbrytningen. LKAB använder sig av en metod som kallas skivrasbrytning för att 

utvinna malmen. Med hjälp av gravitationen rasar malmen ner och därefter fraktas den ut ur 

gruvan (LKAB, 2012b). Brytningsmetoden har skapat vissa problem för samhällena Kiruna 

och Malmberget. Där har det nämligen visat sig att malmkropparna lutar in under 

bebyggelsen och en fortsatt gruvbrytning kommer orsaka deformationer i form av 

sprickbildningar och sättningar i marken, se bilaga 1. Detta innebär att bebyggelse och 

infrastruktur antingen måste avvecklas och omlokaliseras (LKAB, 2012c). 

 

Stadsomvandlingen av Kiruna innebär att stadens centrala delar måste avvecklas. Stadsflytten 

kommer ske i etapper, var eftersom markdeformationerna uppstår och god boendemiljö inte 

längre kan tillgodoses (se markdeformationernas utbredning i bilaga 2 och 3). Flera viktiga 

samhällsfunktioner måste flyttas eller rivas och byggas upp på nytt, däribland järnvägen, 

stadshuset och kyrkan samt ett flertal kulturhistoriska byggnader. Dessutom måste i dagsläget 

300 bostäder omlokaliseras (Kiruna kommun, 2010a). 

 

I tätorten Malmberget i Gällivare kommun lutar flera malmkroppar in under bebyggelsen. Här 

har inverkan av gruvan varit mer påtaglig sedan tidigare (LKAB, 2012c). Det gamla 

dagbrottet, Kaptensgropen, delar tätorten i två delar. I anslutning till Kaptensgropen har 

utvinning av en ny malmkropp, Fabian, lett till att ett helt bostadsområde måste avvecklas. 

Öster om Kaptens- och Fabiangropen ligger nu ett avskärmat bostadsområde, östra 

Malmberget. Vidare kommer brytningen av ytterligare en malmkropp i nordväst påverka fler 

delar av orten, däribland centrala malmberget med flera viktiga samhällsfunktioner så som 

skolor, äldreboende, idrottsanläggningar och företagslokaler (LKAB, 2012d). Enligt den 

gällande översiktsplanen planeras dessa inrättningar flyttas närmare Gällivare, varav 

Malmberget förlorar stor del av sin samhällservice (Gällivare kommun, 2008a). 

 

I ett tidigare examensarbete från 2011 konstateras att det inte finns något hinder mot 

gruvverksamhet inom tätbebyggt område som inte kan kringgås med dispens från rådande 

lagstiftning (Bjurholt Ljungqvist, 2011).
 
Intressant i detta sammanhang är vilka ekonomiska 

aspekter som beaktas vid beslutstagandena om fortsatt gruvdrift. När vi bygger en ny allmän 

väg så görs såväl en ekonomisk beräkning över projektets totala kostnader som en bedömning 

av hur de allmänna och enskilda intressena och miljön påverkas (VägK 25 §).  

 

Situationen i Malmberget väcker frågan huruvida den isolerande effekten på östra 

Malmberget kan anses vara en miljöskada. Problemet med isoleringen avser att stadsdelen blir 

avskärmad från övriga Malmberget pga. gruvverksamhetens utbredning inom tättbebyggt 

område. Den negativa påverkan som har skett på stadsdelen är bl.a. att den har fått sämre 
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samhällsservice än tidigare. Avstånden till skola, vårdcentral och affärer har blivit längre, 

dessutom kommer troligtvis området bli mindre attraktivt inom en snar framtid pga. dessa 

omständigheter. Dessutom påverkar närheten till gruvan området negativt (Gällivare 

kommun, 2008a).  

 

Närheten till gruvan öppnar upp för ett annat problem. Den befintliga gruvverksamheten 

innebär att fastigheterna intill koncessionsområdet, s.k. randbebyggelse, utsätts för buller, 

damm och vibrationer. Vibrationerna orsakas dels av sprängningar i gruvorterna nattetid, och 

dels av seismisk aktivitet dvs. berg rasar i gruvans hålrum. Den seismiska aktiviteten kan 

kännas som en vibration på markytan. Gruvverksamheten ger även upphov till en rad andra 

olägenheter i form av sömnstörningar och en oro för rasrisk m.m. (Forsberg, Meister & 

Pettersson- Strömberg, 2009). 

 

En annan intressant fråga är situationen i Kiruna. Staden måste flyttas allt eftersom gruvan 

expanderar in mot samhället. En lösning som har antagits är att skapa ett parkområde mellan 

gruvverksamheten och samhället. Parken ska därefter utbredas så att zonen mellan 

gruvverksamheten och samhället bibehålls (Kiruna kommun, 2010a).  

 

Den stora efterfrågan på metaller och mineraler har lett till att intresset för nedlagda gruvor 

ökat (Dagens Nyheter, 2012). Mot den här bakgrunden finns risk att det i andra delar av 

landet kommer uppstå liknande situationer som den i Kiruna och Malmberget. Situationen är 

unik idag, men kanske inte i framtiden.  

 Syfte  1.2
Syftet med examensarbetet är att analysera lagstiftningen utifrån situationen i Kiruna och 

Malmberget. Samspelet mellan gruvans intressen och stadens intressen regleras med lagar 

som minerallagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen. Vad som sker när gruva och stad 

växer in i varandra är att dessa lagstiftningar ska verka parallellt. Vår avsikt är att granska hur 

detta samspel fungerar och påvisa eventuella brister och oklarheter i lagstiftningen. 

Examensarbetet ämnar belysa delar av den problematik som kan uppstå vid stadsflytten av 

Kiruna och Malmberget. Som stöd för analysen undersöks den samhällsekonomiska 

bedömningen vid tillståndsprövning för gruvverksamhet, samt begreppet miljöskada och hur 

en skyddszon kan bildas mellan gruva och samhälle.  

 

Vi ska inledningsvis undersöka vilka bedömningar som ska göras när en gruva behöver 

tillstånd för fortsatt brytning inom tätbebyggt område.  Det är av intresse att undersöka vem 

som fattar de avgörande besluten och vilka faktorer som ska ligga till grund för besluten och 

vad dessa innebär. En intressant fråga är huruvida det görs någon ekonomisk bedömning på 

kostnaderna att flytta och bygga nya byggnader och infrastruktur i samband med att 

mineralbrytningen behöver mark inom tättbebyggt område. I detta sammanhang kommer 

avvägningar mellan olika intressen in och hur samordningen fungerar mellan minerallagen 

och parallell lagstiftning. Undersökningen omfattar även en jämförelse mellan de prövningar 

som ska göras för allmän väg och de som ska göras för gruvverksamhet. Båda projekten kan 

anses ha en viktig betydelse för riket, och lämpar sig att göra en jämförelse mellan.  

 

Den andra fördjupningen är att undersöka en eventuell miljöskada i Malmberget. Vi ska här ta 

upp två delproblem på miljöskada: det ena är en isolerande effekt på östra Malmberget pga. 

gruvbrytningen, det andra är huruvida indirekt påverkan från gruvbrytningen ska klassas som 
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miljöskada. Avsikten är att belysa problematiken kring miljöskador vid svenska 

gruvsamhällen samt att påtala eventuella brister i lagstiftningen.  

Syftet med undersökningens tredje del är att beskriva och resonerar kring problembilden med 

att skapa en skyddszon mellan gruva och tätbebyggelse. Vi använder stadsomvandlingen av 

Kiruna som ett exempel för situationen då gruvan kommer in på tätbebyggt område och en 

skyddszon blir nödvändig för att behålla god boende miljö.  

 Frågeställningar 1.3
Följande frågeställningar undersöks för att uppnå examensarbetets syfte:  

 

1. På vilket sätt görs en avvägning mellan olika samhällsekonomiska intressen vid 

prövning av tillstånd enligt minerallagen? Hur görs avvägningen då motstridiga 

intressen råder mellan plan- och bygglagen och minerallagen? Hur ställs olika nyttor 

och kostnader mot varandra, dvs. hur jämförs nyttan av gruvan med kostnaderna för 

en stadsflytt?  

 

2. En gruvutvidgning kan innebära att ett område, som inte behöver tas i anspråk för 

själva gruvdriften, ”isoleras”. Kan den negativa påverkan som då kan uppstå i området 

karaktäriseras som en miljöskada enligt miljöbalken? Går det att påvisa att 

randbebyggelsen till gruvan också omfattas av en miljöskada?  
 

3. Hur skapas en skyddszon mellan gruva och bebyggelse? Vilka olika juridiska 

lösningar finns?  

 Metod 1.4
Examensarbetet utgörs av en litteraturstudie och en kartläggning över den reglering som finns 

inom rättsområdet idag. För att uppnå examensarbetets syfte har vi tillämpat en praktisk 

juridisk metod, som utgår från frågeställningar, lösningsalternativ, argumentation och som 

avslutas med en slutsats. 

 

Undersökningen har utgått från en frågeställning som formulerar själva problemet. Det kan 

t.ex. vara frågan om vilka bedömningar och faktorer som påverkar olika förhållanden i det 

som ska undersökas. Frågeställningarna har besvarats genom en studie av lagar, förarbeten 

och doktrin. Dessa har utgjort stöd för vår argumentation. Det har också varit frågan om en 

jämförelse med annan tillämplig lagstiftning inom ett liknande område. Sedan så presenteras 

en slutsats med stöd av förevarande argumentation. 

 

För avsnitten om miljöskada och den samhällsekonomiska bedömningen används förarbeten, 

som ger stöd för hur lagarna ska tolkas. De rättsfall som används stödjer tolkningar av vissa 

begrepp för miljöskada. Några liknande rättsfall som passar in på avsnittet om miljöskada har 

vi dock inte funnit. Doktrin har i vissa fall använts för att förtydliga eller komplettera 

tolkningar av lagtexten.  

 Disposition  1.5
Uppsatsen innehåller tre delar. I första delen presenteras de lagstiftningar som är tillämpliga 

på de problem som uppstatsen ämnar undersöka. Del två omfattar undersökningen, indelad i 

avsnitt 3, 4 och 5 där frågeställningarna utreds. Sista delen utgörs av slutsatser och avslutande 

reflektioner.  
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2 Tillämplig lagstiftning 
En alltmer komplicerad samhällsutveckling sker vid våra svenska gruvsamhällen, där flera 

lagar ska samverka parallellt för att lösa uppkommen problematik mellan gruvdrift och 

samhällsplanering, mark och ersättningsfrågor. Huvudsakligen är det minerallagen, plan- och 

bygglagen samt miljöbalken som tillämpas vid exploateringsverksamheten i dessa 

gruvsamhällen, men även andra lagar kan bli tillämpliga. Vi ska därför göra en kort 

presentation över de företrädesvis relevanta lagar som samverkar vid 

exploateringsproblematiken i våra svenska gruvsamhällen. 

 

 

 Minerallagen (1991:45) 2.1
I ”Lagstiftning om mineraler och täkter” tar Ekbäck (2006) upp att minerallagen i huvudsak 

bygger på inmutningsrättsliga inslag och ett koncessionssystem. Rätten till brytningen av en 

mineralfyndighet sker alltså i två steg. Systemet med inmutning bygger på att den som först 

anmäler en fyndighet tillskansar sig så rätten till denna, medan ett koncessionssystem 

tillämpar en lämplighetsprövning som ger rätten till innehavaren att undersöka och bearbeta 

fyndigheten (Ekbäck, 2006, s. 3). 

 

Minerallagens tillämpningsområde är på fyndigheter med koncessionsmineraler där 

huvudsakligen två väsentliga prövningar ställs som krav för mineralbrytningen, dels ett 

undersökningstillstånd men även ett bearbetningstillstånd (ML 1:1). Lagen gäller på såväl 

egen mark som någon annans, men är dock inte tillämplig i havet på allmänt vattenområde 

(ML 1:2). En viktig aspekt är, som vi tidigare nämnt, att för verksamheter som minerallagen 

berör så ska bestämmelserna från andra lagar som, plan- och bygglagen, miljöbalken och 

kulturminneslagen verka parallellt, d.v.s. att förhållandet mellan dem ska vara jämbördigt 

(ML 1:7). 

 

2.1.1 Undersökningstillstånd  

I minerallagens 2 kap. avhandlas bestämmelserna om undersökningstillstånd, vilket ger rätten 

att göra en undersökning. Syftet med denna undersökning är att påvisa att fyndigheten i fråga 

innehåller ett koncessionsmineral samt en uppskattning av dess ekonomiska värde (ML 1:3).  

 

Undersökningstillståndet ska gälla ett bestämt område. Detta område får dock inte vara större 

än att innehavaren av tillståndet kan förmodas att på ett ändamålsenligt sätt utföra 

undersökningen (ML 2:1). Ett undersökningstillstånd gäller i tre år från och med dagen för 

beslutet (ML 2:5) och beslutet fattas av bergmästaren efter vissa förutsättningar har uppfyllts 

(ML 8:1). Dessa förutsättningar avser om det är troligt att det kan finnas koncessionsmineral 

inom undersökningsområdet samt om den sökande kan anses vara lämplig att bedriva 

verksamheten (ML 2:2). För att beakta såväl allmänna intressen som enskild rätt, så skall 

undersökningstillståndet ha villkor (ML 2:10). 

 

2.1.2 Undersökningsarbete 

Bestämmelserna om undersökningsarbete finns i minerallagens 3 kap. För att få påbörja ett 

undersökningsarbete krävs en arbetsplan, som ska upprättas av tillståndsinnehavaren. Denna 

arbetsplan ska redogöra för de inplanerade undersökningsarbetena med tillkommande 
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tidsaspekter, samt en bedömning av påverkan avseende enskild rätt och på allmänna intressen 

(ML 3:5). Beslutet fastställes därefter av bergmästaren (ML 3:5a). Det finns vissa lagstadgade 

hinder mot undersökningsarbete som skall beaktas, t.ex. att undersökningsarbete inte får göras 

inom nationalpark eller i strid mot föreskrifter gällande natur- eller kulturreservat (ML 3:6). 

Undersökningsarbete får dessutom inte utan medgivande av bergmästaren utföras inom 

detaljplan enligt plan- och bygglagen (ML 3:7 p.5). 

 

2.1.3 Bearbetningskoncession 

I det 4 kap. av minerallagen behandlas bestämmelserna om bearbetningskoncessionen, vilken 

prövas av bergmästaren (8:1), samt under vissa omständigheter av regeringen (ML 8:2). I 

ärenden som avser beviljande av bearbetningskoncession, så ska bergmästaren samråda med 

länsstyrelsen i de delar som berör 3, 4 och 6 kap. av miljöbalken (ML 8:1). Den som har fått 

beviljat ett undersökningstillstånd inom området för koncessionsansökan har i detta fall 

företräde avseende bearbetningskoncessionen inom samma område och mineral (ML 4:3).  

 

Vidare så är det i lag bestämt att koncessionen ska avse ett bestämt område som är lämpligt 

med avseende på utvinning av fyndigheten och syftet med koncessionen (ML 4:1). En 

bearbetningskoncession löper på en tid av 25 år (ML 4:7) med en förlängning på 10 år utan att 

en ansökan behöver göras; detta förutsatt att brytningen pågår regelbundet när giltighetstiden 

går ut (ML 4:8). Förutsättningarna för att koncessionen ska beviljas står att finna i 4 kap. 2§.  

 

Här upptas bl.a. att fyndigheten skall bedömas vara tillräckligt stor för att vara lönsam samt 

att den sökande av koncessionen måste vara lämplig med avseende på fyndighetens art och 

belägenhet. Vidare framförs att 3, 4 och 6 kap. av miljöbalken skall tillämpas och att 

koncessionen inte får strida mot såväl detaljplan som områdesbestämmelser. En mindre 

avvikelse från detaljplanen och områdesbestämmelserna kan dock göras om syftet med dem 

inte motverkas (ML 4:2). För att skydda såväl enskild rätt som allmänna intressen, så skall 

bearbetningskoncessionen förenas med villkor (ML 4:5). 

 

2.1.4 Bearbetning 

En koncessionsinnehavare får inom området för koncessionen bedriva undersökningsarbete 

och bearbetning i en sammanhängande verksamhet. Detta gäller såväl för verksamhet under 

jord som för den som sker i dagen. För verksamhet som sker i dagen så får 

koncessionshavaren endast ta den mark i anspråk som har anvisats vid en markanvisning (ML 

5:1).  

 

Koncessionsinnehavaren får bearbeta de mineraler som ingår i koncessionen och även utvinna 

andra mineraler i den mån det kan anses vara ändamålsenligt med verksamheten (ML 5:4). 

Bearbetningen får dock inte bedrivas så misshushållning av mineralet sker eller så att framtida 

utvinning av ett mineral äventyras (ML 5:7). Bestämmelserna om hinder mot 

undersökningsarbete skall gälla för koncessionshavaren som bedriver verksamhet i dagen på 

mark som inte är anvisad och även för sammanhängande verksamhet under jord (ML 5:10). 

 

2.1.5 Markanvisning 

En markanvisningsförrättning hålls av bergmästaren (ML 9:4) efter en begäran av 

koncessionshavare; Där behandlas vilken mark som koncessionshavaren får ta i anspråk för 
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verksamhet förknippad med bearbetning av fyndigheten. Här ska även verksamhetens art 

anges. Den mark som behöver tas i anspråk kan vara såväl inom som utanför själva 

koncessionsområdet (ML 9:1).  Vid en markanvisningsförrättning så får det beslutas att annan 

mark eller utrymme utanför koncessionsområdet ska tas i anspråk för annat syfte än 

undersökning och bearbetning (ML 5:1). Detta kan bland annat ske då ett område utanför 

koncessionsområdet hotas av sättningar och ras. En anvisning får dock inte avse ett område 

eller utrymme som avses i 3 kap. 6 och 7 §§ (ML 9:2)  

 

 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 2.2
I minerallagen står det, som vi tidigare nämnt, att plan- och bygglagen ska verka parallellt 

med denna lagstiftning (ML 1:7). Vi ska därför i korthet presentera delar ur plan- och 

bygglagen som är relevanta för exploateringsverksamhet vid tätorter med gruvdrift; d.v.s. 

inom områden där både minerallagen och plan- och bygglagen är tillämpliga.  

 

2.2.1 Orsak till reglerad markanvändning 

Plan- och bygglagens primära uppgift är att reglera markanvändningen. Motivet till detta är 

enligt ”Markexploatering”, (Kalbro & Lindgren, 2010) att reducera såväl påverkan på 

omgivningen som transaktionskostnader. Med detta menas att det i högre grad skulle uppstå 

negativa externa effekter som buller och föroreningar om det inte fanns någon reglering. En 

industri skulle under sådana omständigheter kunna placeras mitt i ett villaområde, vilket 

skulle öka olägenheten för fastighetsägarna. Industrin skulle då kunna kompensera 

fastighetsägarna för den olägenhet de utsätts för med en ersättning. Sådana frivilliga avtal 

mellan individer och företag skulle fungera allt sämre ju fler parter som blev inblandade. 

Alltså skulle det åtgå en hel del tid och pengar för att stifta dessa avtal d.v.s. vi skulle få höga 

transaktionskostnader (Kalbro & Lindgren, 2010).   

 

En annan viktig orsak till att ha en reglerad markanvändning är de s.k. kollektiva 

nyttigheterna som vägar och grönområden, där dilemmat är att få till frivilliga 

överenskommelser bland anläggningarnas nyttjare. Dessutom vill man med en reglerad 

markanvändning förhindra att vissa fastighetsägare får en monopolställning som kan försvåra 

eller omöjliggöra viktiga samhällsnyttiga projekt (Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

2.2.2 Planläggning och tillstånd 

Myndighetskontroll kan utövas antingen genom föreskrifter eller med tillstånd. Föreskrifter är 

att föredra när förhållandena är enkla och entydiga, medan tillstånd är mer lämpad vid 

dynamiska och komplicerade situationer som byggprojekt. Tillståndsprövningen baseras på en 

plan som har upprättats med bestämmelser och riktlinjer. Motivet till att man upprättar planer 

är för att styra och samordna markanvändningen, men också för att ge insyn, information och 

vägledning. Planerna kan antingen vara rådgivande eller rättsligt bindande. Är planen rättsligt 

bindande, så kan tillstånden endast medges om de följer planen eller dess syfte. En rådgivande 

plan har däremot ingen tvingande förutsättning för medgivande av tillstånd (Kalbro & 

Lindgren, 2010). 
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2.2.3 Allmänna och enskilda intressen 

I plan- och bygglagen nämns det att planläggningen av mark- och vattenområden är en i 

huvudsak kommunal angelägenhet (PBL 1:2). Vidare så skall kommunen i sin planläggning ta 

hänsyn till såväl de allmänna som de enskilda intressena (PBL 2:1). När kommunen 

planlägger och prövar tillstånd så skall detta göras i syfte att få den mest lämpliga 

markanvändningen. Företräde skall ges till en markanvändning som från ett allmänt 

perspektiv verkar för en god hushållning, där bestämmelserna ska tillämpas från 3 och 4 kap. 

miljöbalken (PBL 2:2). Kommunerna ska vidare i sin planläggning ta hänsyn till miljö- och 

klimataspekter, natur- och kulturvärden samt främja en social livsmiljö, god ekonomisk 

tillväxt samt ha en god hushållning av mark- och vattenområden (PBL 2:3). 

 

2.2.4 Planer 

I Sverige har vi huvudsakligen fyra olika typer av planer: regionplaner, översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser (PBL 1:3). 

 

Regeringen kan i vissa fall besluta om framtagandet av regionplaner, då gemensamt 

planeringsbehov och samordning finns för flera kommuner (PBL 7:1). Regionplanen anger 

grunden för hur markanvändningen i kommunen är tänkt med riktlinjer för lokalisering av 

byggnader och bebyggelse. Dessutom fungerar regionplanen som mall för beslut angående de 

övriga planerna (PBL 7:6). 

 

När det gäller översiktsplanerna så skall de vara aktuella för kommunen och täcka hela dess 

yta (PBL 3:1). Den ska framför allt ange kommunens långsiktiga plan för den fysiska 

utvecklingen av miljön och ge vägledning för beslut i markanvändningsfrågor (PBL 3:2).   

 

Vidare så skall översiktsplanen innehålla grunddragen om kommunens intentioner om 

markanvändning, den byggda miljöns utveckling och bevarande, riksintressen, 

miljökvalitetsnormer, samt samordning med regionala och nationella mål (PBL 3:5). 

Översiktsplanen är dock inte rättsligt bindande (PBL 3:3).  

 

Inom ett mindre område prövar kommunen ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 

bebyggelse med en detaljplan. En detaljplan görs för ny sammanhållen bebyggelse, en 

bebyggelse som skall ändras eller bevaras eller då ett byggnadsverk kan antas få betydande 

påverkan på omgivningen (PBL 4:2). I områden som inte omfattas av detaljplan, så kan 

kommunen i vissa fall använda sig av områdesbestämmelser. Detta för att reglera 

begränsande områden av kommunen (PBL 4:41). 

  

 

 Miljöbalken (1998:808) 2.3
Miljöbalken (1998:808) samlar flera av bestämmelserna som skyddar miljön och människors 

hälsa. Här finns de regler och riktlinjer som en verksamhetsutövare eller liknande är skyldig 

att följa för att ta hänsyn till miljön. Miljöbalken tillämpas alltså när en verksamhet eller 

åtgärd antas orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön (MB 1:3). Med 

andra ord är miljöbalken tillämplig på allt som motverkar dess mål. 

 

Enligt Ekblad (2010) ska balkens mål vara styrande för hur bestämmelserna tillämpas. 

Miljöbalken är nämligen en ramlag som innebär att reglerna inte alltid är exakta och lite 
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vägledning ges vid avvägning mellan bestämmelser. En tumregel är dock att tillämpa reglerna 

på det sätt som bäst bidrar till en hållbar utveckling (Ekblad, 2010). 

 

2.3.1 Hänsynsregler 

När ärenden prövas enligt Miljöbalken så ska de allmänna hänsynsreglerna i kapitel två följas. 

Alla som bedriver eller tänker bedriva en verksamhet eller åtgärd är skyldiga att beakta 

hänsynsreglerna (MB 2:1).  

 

En del av innehållet i dessa hänsynsregler är bl.a. följande: först och främst ska den kunskap 

som behövs för att skydda människors hälsa och miljön införskaffas (MB 2:2). Om det finns 

skäl att anta att skada eller olägenhet kan uppstå för hälsa eller miljö ska nödvändiga 

skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått vidtas. Här finns en skyldighet att 

använda bästa möjliga teknik för detta (MB 2:3).  

 

Efter det att man har tagit hänsyn till att ändamålet med verksamheten uppnåtts, så ska den 

plats väljas som medför minsta intrång och olägenhet (MB 2:6). Dessutom föreskrivs att den 

som ska bedriva eller bedriver en verksamhet eller en åtgärd ska hushålla med råvaror och 

energi. Återvinning och återanvändning ska alltså tillämpas (MB 2:5). 

 

Rimlighetsavvägning 

Förutom bestämmelser om avvikelser från plan, så ska hänsynsreglerna följas så länge som 

det inte är orimligt. Här görs alltid en avvägning mellan nyttan och kostnaden av en 

skyddsåtgärd eller liknande. Parallellt med rimlighetsavvägningen, så ska hänsyn alltid tas till 

den miljökvalitetsnorm som anger acceptabla förorening- eller störningsnivåer. Det 

åtgärdsprogram som finns för att följa normen ska också beaktas (MB 2:7). Verksamheter 

eller åtgärder som inte är godkända är sådana som antas medföra en betydande risk för 

människor och miljön (MB 2:9). Undantag kan göras för viktiga samhällsnyttig verksamheter 

som inte antas försämra det allmänna hälsotillståndet (MB 2:10).  

 

2.3.2 Bestämmelser om hushållning med mark- och vatten 

Tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken innehåller hushållningsregler dvs. bestämmelser för 

hur mark- och vattenområden ska användas. Utgångspunkten är att den mest lämpande 

användningen med hänsyn till tillstånd, läge och behov alltid ska eftersträvas (MB 3:1).  

 

Vidare så ska mark- och vattenområden skyddas mot åtgärder som kan påverka karaktären 

hos stora orörda mark- och vattenområden (MB 3:2), skada ekologiskt känsliga områden (MB 

3:3), försvåra verksamhet gällande rennäring, yrkesfiske och vattenbruk (MB 3:5), skada 

betydelsefull natur- och kulturmiljöer (MB 3:6), och försvåra användningen av anläggningar 

för industri- eller energiproduktion, energidistribution, kommunikation, vattenförsörjning 

eller avfallshantering (MB 3:8). 

 

Mark- och vattenområden skall dessutom skyddas mot åtgärder som försvårar utvinning av 

värdefulla ämnen och mineraler, speciellt om det rör sig om fyndigheter som är av riksintresse 

(MB 3:7). Uppkommer det en intressekonflikt mellan olika riksintressen så ska det val göras 

som främjar en långsiktig hushållning med mark och vatten (MB 3:10). 
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I 4 kap. MB redovisas vissa specifika områden som är av riksintresse med hänsyn till sitt 

natur- eller kulturvärde. Inom dessa områden är expropriationsföretag eller liknande endast 

tillåtna om inget hinder finns enligt miljöbalken samt att natur- och kulturvärden inte tar 

betydande skada. Eventuella hinder i miljöbalken gäller dock inte vid utveckling av befintliga 

tätorter eller det lokala näringslivet. Undantaget omfattar även anläggningar för utvinning av 

ämnen eller material av riksintresse (MB 4:1). 

 

2.3.3 Miljökvalitetsnorm 

Regeringen kan meddela föreskrifter, en miljökvalitetsnorm, gällande kvalitén på mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt (MB 5:1). Det en miljökvalitetsnorm t.ex. kan ange är 

acceptabla förorening- och störningsnivåer. Vidare så kan dessa normen reglera vilka nivåer 

som inte får överskridas vid en viss tidpunkt eller inom ett visst tidsintervall (MB 5:2). 

 

2.3.4 Miljökonsekvensbeskrivning  

En ansökan om bearbetningskoncession för mineralfyndigheter ska innehålla en s.k. 

miljökonsekvensbeskrivning (MB 4:2). Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, ska i regel 

upprättas när det är frågan om större miljöpåverkan och mer omfattande tillståndsprövningar 

(MB 6:1). Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att samla in all information om 

effekter och påverkan som en viss verksamhet eller åtgärd har på människors hälsa och 

miljön. Informationen används sedan för att göra en samlad bedömning av hur hälsa och miljö 

påverkas (MB 6:3).  

 

Förutom en miljökonsekvensbeskrivning krävs också att samråd hålls med länsstyrelsen, 

tillståndsmyndigheten och enskilda. Är miljöpåverkan stor ska även övriga statliga 

myndigheter, berörda kommuner, allmänhet och organisationer medverka. Vid prövning av en 

ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning ska tillståndsmyndigheten ta hänsyn till 

innehållet i denna och resultatet från samrådet (MB 6:9). 

 

2.3.5 Miljöskada 

En verksamhet som orsakar en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada på en 

fastighet i sin omgivning kan ge upphov till att skadestånd ska betalas ut till den drabbade 

(MB 32:1). Ansvarig för att betala ut ett sådant skadestånd är den som bedriver eller låter 

bedriva den skadegörande verksamheten dvs. det kan vara frågan om fastighetsägare, 

tomträttsinnehavare eller den som brukar fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig 

verksamhet (MB 32:6). Det finns dock ett flertal förutsättningar för att ett skadestånd ska bli 

aktuellt. Skadan ska komma från en störning av följande slag: 

 

1. förorening av vattenområde,  

2. förorening av grundvatten, 

3. ändring av grundvattennivån, 

4. luftföroreningar, 

5. förorening av mark 

6. buller, 

7. skakningar, eller 

8. liknande störningar 
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Det ska dessutom finnas ett tydligt orsakssamband mellan skadan och störningen (MB 32:3). 

Vidare ersätts en skada bara om störningen bakom skadan inte är ortsvanlig dvs. att 

störningen inte bör tålas med hänsyn till förhållanden på orten. Skada som uppstått genom 

uppsåt eller vårdslöshet omfattas dock inte av det här rekvisitet. Störningen ska inte heller 

vara allmänvanlig dvs. att den är allmänt förekommande under jämförliga förhållanden (MB 

32:1). Notera här att det är störningen och inte skadan som ska prövas om den är orts- eller 

allmänvanlig. Slutligen ersätts en ren förmögenhetsskada bara om skadan är av väsentlig 

betydelse (MB 32:1). 

 

De som är skadeståndsansvariga svarar solidariskt för skadeståndet om inget annat gäller. 

Fördelning ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna (MB 32:8). 

Ersättningens storlek och fråga om inlösen regleras enligt Expropriationslagen (1972: 719). 

Inlösen är aktuell om fastighetsägaren upplever synnerliga men vid användningen av sin 

fastighet (MB 32:10-11). 

 

 

 Expropriationslag (1972:719) 2.4
Expropriationslagen (1972:719) tillämpas när det är fråga om tvångsförvärv av fast egendom 

för att tillgodose ett samhällsviktigt behov och det allmännas bästa. Lagen omfattar också de 

ersättningsregler som gäller vid ofrivilliga överlåtelser av mark eller rättigheter och 

fastighetsanknutna skador som t.ex. miljöskador.   

 

2.4.1 Vad är expropriation?  

Expropriation innebär att en fastighet, som inte tillhör staten, tas i anspråk med äganderätt, 

nyttjanderätt eller servitutsrätt mot fastighetsägarens vilja. Även rättigheter som nyttjanderätt, 

servitut eller tomträtt kan genom expropriation upphävas eller begränsas (ExL 1:1-2). 

Bestämmelserna i expropriationslagen gäller också för byggnad eller anläggning (ExL 1:2).  

Expropriation är en kraftig inskränkning i den enskildes äganderätt. Därför ska expropriation 

bara användas som sista utväg och under vissa förutsättningar. Grundläggande är att 

ändamålet ska vara av allmänt intresse (RF 2:18). Vidare ska ändamålet inte kunna tillgodoses 

på annat sätt och expropriationens fördelar ska överväga dess nackdelar (ExL 2:12).  

 

Det är både staten, kommun eller annan person som får använda sig av expropriation efter 

beviljat tillstånd (ExL 2:12 2 st.). Det är regeringen som prövar ett expropriationstillstånd 

(ExL 3:1).  

 

2.4.2 Expropriationsändamål 

I expropriationslagens 2 kap. 1-11 § § finns beskrivet i vilka specifika situationer som 

expropriation får tillämpas. Kort handlar det om tvångsförvärv för: 

• Tätbebyggelse, 

• Kommunikationer, 

• El, vatten, avlopp o dy, 

• För samhället viktiga ledningar, 

• Näringsverksamhet, 

• Skydds- eller säkerhetsområde, 

• Försvarsändamål, 



 
 

 
 
 

19 

• Ändring av riksgränsen, 

• Grov vanvård av fastighet/byggnad/anläggning, 

• Allmänna fiskevården, 

• Historisk eller kulturhistoriskt märklig bebyggelse eller fast fornlämning, 

• Nationalpark, naturreservat, naturminne, 

• Idrott- eller friluftsliv, 

• Byggnad, lokal eller annan anläggning av väsentlig betydelse för riket/orten, och 

• Värdestegringsexpropriation. 

 

Expropriation för att ge utrymme åt näringsverksamhet av större betydelse för riket eller 

orten, gäller dock inte för gruvdrift. Då är istället minerallagen som beskrivits ovan tillämplig 

(ExL 2:4 4st). Däremot kan expropriationslagens bestämmelser bli aktuella när vi i senare 

avsnitt diskuterar problematiken kring stadsflytten.   

 

2.4.3 Ersättningsregler (4 kap.) 

Den som drabbas av en expropriation är nästan alltid berättigad en ersättning. Bengtsson 

beskriver i ”Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken” (2003) rätten till ersättning som ett skydd 

för den enskildes äganderätt. Ersättningsreglerna har därmed en viktig funktion inom 

lagstiftningen, eftersom den enskildes äganderätt står sig tämligen svag gentemot allmänna 

intressen (Bengtsson, 2003).   

 

Beslut om ersättning tas av domstol, men de grundläggande bestämmelserna finns beskrivet i 

expropriationslagens fjärde kapitel. Enligt 4 kap. 1 § finns tre typer av ersättningar. Vid 

expropriation av en hel fastighet utgår ersättning som löseskilling dvs. ett belopp som 

motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras däremot endast en del av fastigheten, 

utgår en intrångsersättning som motsvarar fastighetens marknadsvärdesminskning till följd av 

expropriationen. Både löseskillingen och intrångsersättningen tilldelas dessutom ett påslag 

med 25 % av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Tredje formen av 

ersättning är den som utgår vid andra typer av skador som uppkommer genom 

expropriationen.  

 

Ersättningsreglerna i fjärde kapitlet är inte bara tillämplig vid expropriation, utan flera andra 

lagstiftningar hänvisar till kapitlet vid fråga om ersättning för tvångsförvärv eller 

rådighetsinskränkningar. Bland annat ska ExL tillämpas vid skadestånd för miljöskador med 

stöd av 32 kapitlet MB.  

 

 

 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 2.5
Lag om kulturminnen är till för att värna om landets kulturmiljö (KML 1:1) och innehåller 

bl.a. bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen samt 

utförsel och återlämnande av kulturföremål. De myndigheter som har överseendet av landets 

kulturminnesvärden är Riksantikvarieämbetet för hela landet och länsstyrelserna på länsnivå 

(KML 1:2). 

 

Lag om kulturminnen blir vid många olika typer av byggnadsprojekt tillämplig. De olika 

typerna av projekt kan vara alltifrån vägbyggen till byggande av bostäder. I det här arbetet 

som berör stadsomvandling av gruvstäder, så är det främst byggnadsminne som kommer att 
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behandlas men även fornminne och kyrkligt kulturminne kan bli aktuellt, och vad det innebär 

ska vi strax gå in på.  

 

Vi ska kort gå in på betydelsen för lag om kulturminnen vid tillämpning av annan lagstiftning. 

I ”Fastighetsindelning och markanvändning” (Julstad, 2004) behandlas betydelsen för lag om 

kulturminne vid tillämpning av andra lagar som behandlar markanvändning. Lag om 

kulturminne ska härmed beaktas och tas hänsyn till även om det inte direkt står någon 

hänvisning dit. Med detta menas att för vissa fall måste tillstånd beviljas för såväl lag om 

kulturminnen som för exempelvis plan- och bygglagen. Detta kan t.ex. inträffa då en ägare 

önskar få en utbyggnad av ett hus som är placerat i ett fornminnesområde(Julstad, 2004). 

 

2.5.1 Fornminne 

Fornminne kan indelas i fasta fornlämningar samt fornfynd. De fasta fornlämningarna är spår 

efter mänsklig aktivitet under forna tider och som under en mycket lång tid har blivit 

övergivna. Exempel på fasta fornlämningar är: gravar, resta stenar, bostäder, ruiner av borgar 

och broar (KML 2:1). För att på bästa sätt bevara och skydda en fast fornlämning tar man i 

anspråk ett område runt själva fornlämningen som då benämns fornlämningsområde (KML 

2:2). Ett fornfynd är ett minst 100 år gammalt föremål som saknar ägare, t.ex. ett gammalt 

mynt (KML 2:3). 

 

Om den som leder ett byggprojekt på mark som har eller antas ha ett fornfynd, så är det 

viktigt att i god tid samråda med länsstyrelsen. Påträffas ett fornfynd vid grävande eller 

byggande så måste verksamheten omedelbart avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas (KML 

2:10). Vid större byggprojekt som allmänna vägar, järnvägar, flygplatser där ett större 

sammanhängande område behöver tas i anspråk, så kan det behövas en särskild utredning. 

Kostnaderna för en sådan utredning ska då, om det anses skäligt, bekostas av företagaren för 

projektet (KML 2:11).  

 

Den som önskar ta bort, ändra eller rubba en fornlämning på grund av ett byggprojekt måste 

ansöka om tillstånd för detta till länsstyrelsen (KML 2:12). Beviljas inte ett sådant tillstånd 

och den fasta fornlämningen inte har varit synlig tidigare, så kan ett skäligt ersättningsbelopp 

utbetalas. Förutsättningen för detta är dock att det anses ha varit ett betydande hinder och 

olägenhet (KML 2:15). 

 

2.5.2 Byggnadsminne 

En byggnad som är speciell för sitt kulturhistoriska värde eller ett område som utmärker sig 

kulturhistoriskt får av länsstyrelsen förklaras som byggnadsminne. Bestämmelserna för 

byggnadsminne avser dock inte statliga byggnader, kyrkobyggnader eller fast fornlämning 

(KML 3:1). När länsstyrelsen förklarar en byggnad som byggnadsminne, så ska även 

skyddsbestämmelser angående byggnadsminnet delges som förklarar på vilket sätt byggnader 

ska skötas och underhållas samt i vilket avseende byggnaden inte får förändras (KML 3:2).  

 

Skulle det på grund av skyddsbestämmelser uppkomma synnerliga men vid användandet av 

fastigheten, så har ägaren rätt att kräva att staten löser in fastigheten (KML 3:10). 

 

Vid särskilda skäl får länsstyrelsen meddela ändring mot skyddsbestämmelserna (KML 3:14). 

Om byggnadsminnet medför större olägenhet än den betydelse det har, så får i detta fall 
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länsstyrelsen jämka eller upphäva byggnadsminnet. Vid hävning eller jämkning av ett 

byggnadsminne, så kan regeringen eller länsstyrelsen kräva att den som begär jämkningen 

eller hävningen också ska bekosta en särskild dokumentation av byggnaden innan ändringen 

sker (KML 3:15). 

 

2.5.3 Kyrkliga kulturminnen 

I lag om kulturminnen behandlas kyrkliga kulturminnen, där det framförs att kyrkobyggnader 

med inventarier ska underhållas och vårdas, så att dess kulturhistoriska värde består och inte 

förvanskas (KML 4:2). 

 

Kyrkobyggnader och tomter som har uppförts innan utgången av 1939 får inte utan 

länsstyrelsens tillstånd ändras väsentligt. För rivning, flyttning eller ombyggnad av en 

kyrkobyggnad eller utvidgning av en kyrkotomt så behövs alltid länsstyrelsens tillstånd (KML 

4:3). Sedvanliga reparationer får dock utföras utan tillstånd om de utförs med lämpliga 

material och metoder för att värna om byggnadens kulturhistoriska värde (KML 4:5). 

 

Om begravningsplatser står det att dessa ska underhållas och vårdas, så att dess 

kulturhistoriska värde inte förvanskas eller minskas (KML 4:11). För begravningsplatser som 

har anlagts före utgången av 1939 krävs länsstyrelsens tillstånd för att utföra väsentliga 

ändringar, utvidgningar eller uppförande av en ny byggnad (KML 4:13).  



 
 

 
 
 

22 

3 Samhällsekonomisk bedömning 
 
På vilket sätt görs en avvägning mellan olika samhällsekonomiska intressen vid prövning av 

tillstånd enligt minerallagen? Hur görs avvägningen då motstridiga intressen råder mellan 

plan- och bygglagen och minerallagen? Hur ställs olika nyttor och kostnader mot varandra, 

dvs. hur jämförs nyttan av gruvan med kostnaderna för en stadsflytt?  

 

Under senare år har en speciell typ av problematik uppstått i våra svenska gruvsamhällen, där 

man har blivit tvungen att flytta på delar av samhället för att bereda mark för 

mineralbrytningen. Intressant i detta sammanhang är hur den tillämpade minerallagstiftningen 

fungerar ihop med annan parallell lagstiftning under dessa omständigheter samt vilka 

ekonomiska aspekter som beaktas vid beslutstagandena.  

 

 Vad menas med samhällsekonomiska intressen?  3.1
De samhällsekonomiska intressena består av en rad med konsekvenser för riket och regionen, 

till att börja med så har vi intäkten som gruvverksamheten ger. På detta följer en rad av 

gynnsamma konsekvenser i form av sysselsättning och ökad handel. I ett annat perspektiv så 

bidrar gruvan till att förstöra naturen och miljön för människor, djur och växter som har ett 

något svårdefinierat faktiskt värde, men av stor betydelse. Även byggnader flyttas och rivs, 

som kan uppskattas till ett visst värde. Alla dessa faktorer som har beskrivits ovan kan sägas 

vara samhällsekonomiska intressen. 

 

 

 Vilka prövningar ska göras vid gruvverksamhet? 3.2

Till att börja med ska vi ta reda på vem som ska fatta besluten samt vilka prövningar som ska 

göras enligt lag vid ansökan av undersökningstillstånd och koncession för mineralbrytning.  

 

3.2.1 Vem fattar besluten?  

Det är huvudsakligen bergmästaren som prövar ärenden om mineralbrytning. Samråd ska 

däremot ske med länsstyrelsen i fråga om bearbetningskoncession vid tillämpning av 3 och 4 

kap. miljöbalken. Länsstyrelsen ska även fatta beslut angående kulturminneslagen (1988:950), 

t.ex. om det påträffas en fast fornlämning inom verksamhetsområdet (ML 8:1). Det är endast 

då bergmästaren och länsstyrelsen är oense eller då ärendet är särskilt betydelsefullt som 

regeringen prövar frågan om bearbetningskoncession (ML 8:2). Vi har i tidigare avsnitt 

redovisat minerallagens uppbyggnad och ärendets gång, se avsnitt 2.1.  

 

3.2.2 Hur prövas ett undersökningstillstånd?  

Prövning av undersökningstillstånd sker enligt minerallagens andra kapitel; Förutsättningarna 

för undersökningstillstånd anges i ML 2 kap. 2§.  Först och främst ska undersökningen leda 

till fynd av koncessionsmineral (ML 2:2 1 st.). Denna s.k. malmbevisning är däremot inte 

tillräcklig för ett beviljat undersökningstillstånd. Enligt prop. 1988/89:92 Om ny 

minerallagstiftning m.m. ska bergmästaren även bedöma huruvida sökande är lämplig att 

utvinna en mineralfyndighet dvs. seriös eller inte. 
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Om sökande har uppfyllt indiciekravet, skall ansökningen ändå avslås om sökande uppenbarligen saknar 

möjlighet eller avsikt att bedriva ändamålsenlig undersökning. Det betyder att i varje ärende en viss 

prövning skall göras av om sökande är seriös eller inte (prop. 1988/89:92 s. 91).  

 

Avslag på en ansökan ska dessutom ges den som tidigare visat sig olämplig som prospektör 

(ML 2:2 2 st.). 

 
Sökandes lämplighet återkommer också när valet av tillståndsområde ska behandlas enligt 2 

kap. 1 § ML.  Kravet som uttrycks där är att det ska röra sig om ett bestämt område, med 

lämplig form och inte större än vad sökande kan tänkas hantera (ML 2:1). 

Minerallagskommittén behandlar detta i sitt betänkande SOU 1986:53 Ny minerallagstiftning. 

 
Området får dock inte göras större än inmutaren kan undersöka det i dess helhet på ett ändamålsenligt sätt. 

Det skall vidare ha för ändamålet lämplig form. I kravet på att inmutaren skall kunna undersöka området på 

ett ändamålsenligt sätt ligger en viss kompetensprövning (SOU 1986:53 s.95).  

 

Områdets lokalisering behandlas på undersökningsstadiet inte mer än genom en indirekt 

prövning av sökandes lämplighet.  

 

Vid undersökningstillstånd är den enda egentliga prövning som genomförs, den beträffande 

sökandes lämplighet. Med specialmotiveringen till 2 kap. 2 § ML blir detta extra tydligt: 

”sökande ska få det område han begär om förutsättningarna i 2 kap. 2 § är uppfyllda och 

hinder inte möter enligt förevarande paragraf” (prop. 1988/89:92 s. 90), dvs. som ovan 

anförts, malmbevisning och lämplig prospektör. Slutsatsen blir därmed att det först i ett 

senare skede som en avvägning kan tänkas ske mellan olika intressen. 

 

3.2.3 Hur prövas en bearbetningskoncession?  

Malmbevisning och lämplighetsbedömning 

I minerallagens 4 kap. 2 § behandlas förutsättningar för bearbetningskoncession. Det är främst 

två kriterier som skall vara uppfyllda för beviljad koncession. För det första ska den fyndighet 

som blivit påträffad vara ekonomiskt givande (ML 4:2 1 st. 1p.). Återigen är ett 

grundläggande krav malmbevisning. För det andra ska det inte vara olämpligt att sökande får 

koncession med hänsyn till fyndighetens belägenhet och art (ML 4:2 1 st. 2 p.).  

 

Att fyndigheten kan tänkas bli ekonomiskt givande innebär att en beräkning görs av 

fyndighetens ekonomiska värde med hänsyn till alla ämnen som omfattas av ansökan 

inklusive sådana som upptäcks senare (prop. 1988/89:92 s. 98). Den ekonomiska bedömning 

som görs här är således endast fokuserad på den faktiska utdelning som fyndigheten kan ge i 

framtiden.  

 

Vid prövning av om sökande är lämplig med avseende på fyndighetens art och belägenhet, så 

beaktas till skillnad från vid undersökningstillstånd inte sökande i sig. Vad 

lämplighetsbedömningen istället avser förklaras närmare i prop. 1988/89:92.  

 
Fyndighetens art syftar på att vissa mineral kan ha särskild betydelse ur t.ex. utrikespolitisk synpunkt och 

fyndighetens belägenhet syftar på att man vill undvika en olämplig arrondering av 

bearbetningskoncessionen (prop.1988/89:92 s.98).   
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Vissa mineral kan vara olämpliga för vem som helst att bryta och bör kanske inte utvinnas alls 

av olika skäl. Fördragande ger som exempel uranbrytning där utrikes- och försvarspolitik får 

betydelse vid prövning av bearbetningskoncession. Den olämpliga arronderingen syftar på 

områdets belägenhet i förhållande till andra mineralrättigheter (prop. 1988/89:92 s.56).  

 

Varken malmbevisningen eller lämplighetsbedömningen innehåller någon slags avvägning 

mellan olika intressen.  

Miljöprövning 

Förutom malmbevisning och lämplighetsprövning ska miljöbalkens tredje och fjärde kapitel 

om hushållningsbestämmelser tillämpas vid koncessionsprövningen (ML 4:2 3 st.). Så som 

nämnts i inledande avsnitt redogör 3 kap. MB för hur hushållningen med mark och vatten ska 

ske. Miljöbalkens 4 kap. redovisar specifika områden som ska skyddas mot 

expropriationsföretag. Kapitlet kommer inte behandlas närmare i denna uppsats mer än vid en 

gemensam redogörelse för hushållningsbestämmelserna. 

 

Kort handlar miljöprövningen om att hinder inte får finnas enligt reglerna om hushållningen 

med mark och vatten. På vilket sätt hushållningsbestämmelserna får betydelse vid 

koncessionsprövning framgår av en diskussion i prop. 1988/89:92 gällande minerallagens 

förhållande till motstående intressen.  

 
Någon ovillkorlig rätt att alltid få utvinna påträffade mineralfyndigheter kan dock inte komma i fråga, 

eftersom andra med mineralintresset oförenliga intressen kan ha stor tyngd. Ibland kan bevarandeintresset 

eller behovet av en alternativ markanvändning vara så stort att en fyndighet inte bör utvinnas. NRL-

prövningen syftar till att göra denna grundläggande avvägning i markanvändningsfrågan (prop. 1988/89:92 

s. 58).  

 

Hushållningsbestämmelserna syftar alltså till att göra en avvägning i fråga om 

markanvändningen och därmed en avvägning mellan mineralintresset gentemot motstående 

intressen. Hur denna avvägning går till redovisas senare i detta avsnitt.  

 

Termen ”NRL-prövning” syftar på hushållningsbestämmelserna och lag (1987:12) om 

hushållning med naturresurser m.m. (prop. 1988/89:92 s. 58). Naturresurslagen (NRL) är 

numera inbakad i miljöbalken där 3 och 4 kap. MB motsvarar 2 och 3 kap. NRL. 

Beaktande av plan- och områdesbestämmelser 

Slutligen får en koncession inte strida mot rådande detaljplan och dylikt. En mindre avvikelse 

från plan- eller områdesbestämmelser är dock möjlig om den i huvudsak inte motverkar syftet 

med dessa (ML 4:2 6 st.). Detta blir intressant att ha i åtanke vid en diskussion kring 

samverkan mellan minerallagen och annan lagstiftning.  

 
 

 Mellan vilka olika typer av intressen ska en avvägning göras? 3.3
Tillämpningen av 3 och 4 kap. MB vid tillståndsprövningen av bearbetningskoncession 

medför som konstaterats ovan ett beslut om markanvändningen och en avvägning mellan 

motstående intressen (prop. 1988/89:92 s.58). Hushållningsbestämmelserna tar ställning till 

om fyndigheten bör utvinnas eller inte dvs. om det finns motstående intressen som är av sådan 

betydelse att de överväger intresset att utvinna mineralet. Bestämmelserna används som 

avvägningsregler när samhället ska bevaka väsentliga markpolitiska intressen. Syftet med 3 
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och 4 kap. är att redovisa vilka intressen av betydelse för samhällsutvecklingen som ska ges 

företräde framför andra intressen (prop. 1997/98:45 s.29). 

 

Vilka intressen som hushållningsbestämmelserna ska beakta framgår av förarbetena i 

miljöbalken, prop. 1997/98:45 Miljöbalk:  

 
I hushållningsbestämmelserna anges vilka allmänna intressen som särskilt skall beaktas vid sådana 

avvägningar för att en god hushållning med mark- och vattenområden skall uppnås. De allmänna intressen 

som skall komma i förgrunden är sådana som har central betydelse för att trygga en hållbar användning av 

naturresurserna i vårt land, bevara god natur- och kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt 

samhällsbyggande (prop. 1997/98:45 s. 28-29). 

 

Miljöprövningen vid bearbetningskoncession handlar med andra ord om att väga intressen för 

hållbar användning av naturresurser, god natur- och kulturmiljö samt ändamålsenligt 

samhällsbyggande mot intresset att utvinna en fyndighet (prop. 1997/98:45 s.29).   

 
Hur denna avvägning görs framgår av minerallagskommitténs betänkande: ”Avvägningar 

mellan motstående intressen skall enligt NRLs principer ske utifrån en jämförelse mellan de 

mostående intressenas tyngd” (SOU 1986:53 s.127). Det intresse som bedöms som viktigast 

får således förträde.  

 

Företräde ska enligt balken alltid ”ges sådan markanvändning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning” (MB 3:1). Med god hushållning avses ekologiska, sociala, 

kulturella och samhällsekonomiska aspekter. Avvägningen handlar enkelt om att välja mellan 

intresset att bevara markområdet eller värdet av att ta det i anspråk för gruvdrift.  Råder 

tveksamhet kring vad som ska beslutas enligt miljöbalken ska det val väljas som mest gynnar 

en hållbar utveckling (prop. 1997/98:45 s.29-30).  

 

3.3.1 Avvägning mellan riksintressen 

I MB 3 kap. 10 § fastställs vad som sker vid konflikt mellan olika riksintressen som ska 

skyddas enligt hushållningsbestämmelserna. Företräde ska då ges till det ändamål som bäst 

medför en långsiktig hushållning med naturresurserna. Notera dock att en avvägning inte får 

strida mot MB 4 kap. som behandlar åtgärder i specifika områden. Undantag gäller för 

försvarsintresse som alltid ges företräde oavsett konsekvens för annat. (MB 3:10). 

Bedömningen av vilket riksintresse som bäst medför en långsiktig hushållning sker enligt 

prop. 1997/98:45 s. 35 efter följande princip:  

 
En sådan bedömning skall i enlighet med balkens mål innefatta ekologiska, sociala, kulturella och 

samhällsekonomiska hänsynstaganden (prop. 1997/98:45 s. 35). 

 
Avgörande vid en bedömning är således återigen olika hänsynstaganden i enlighet med 

balkens mål.  
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3.3.2 Hänsyn till regionala och lokala intressen 

Så som anförs i SOU 1986:53 innebär avvägningen av hushållningsfrågan att mineralintresset 

kan få ge vika för andra allmänna intressen än riksintressen.  

 
Genom NRL ska en […] övergripande avvägning av hushållningsfrågan ske. Därvid förutsätts 

mineralintresset kunna få ge vika för andra intressen, även inom områden där värdefulla mineraliska ämnen 

förekommer. Inte bara riksintressen därvid beaktas utan hänsyn skall tas till även regionala och lokala 

intressen (SOU 1986:53 s. 91-92). 

 

Exempel på regionala och lokala intressen som ska beaktas kan vara behovet av 

sysselsättningstillfällen. Minerallagskommittén poängterar i SOU 1986:53 att prövningen av 

bearbetningskoncession omfattar flera frågor. En av dessa är om det finns ”motstående 

intressen som är av sådan styrka att de inverkar på möjligheten eller lämpligheten av att 

exploatera fyndigheten” (SOU 1986:53 s. 54). Enligt kommittén innefattar frågan en politisk 

bedömning, det kan ”t.ex. vara aktuellt att väga behovet av sysselsättningstillfällen i en viss 

del av landet mot ett eller flera bevarandeintressen” (SOU 1986:53 s.55). 

 

3.3.3 Hur långt ska mineralintresset skyddas?  

Konflikten mellan mineralintresset och andra intressen blir extra tydligt vid en titt på en av 

hushållningsbestämmelserna.  
 

MB 3 kap. 7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.  

  Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall skyddas mot 

åtgärder som avses i första stycket.  

 

Syftet med MB 3:7 är att möjliggöra utvinning av mineral som är värdefulla från 

samhällsekonomiska utgångspunkter (prop. 1997/98:45 s.33).  Paragrafen innebär dock inte 

att någon avvägning inte ska ske gentemot mostående intressen. I specialmotiveringen till MB 

3:7 anförs:  

 
Utvinningen av dessa ämnen är inte alltid omedelbart aktuell. Bestämmelsens utformning medför att de 

områden som omfattas i avvaktan på utvinning kan användas för ändamål som inte hindrar eller påtagligt 

försvårar en framtida utvinning. Bestämmelsen innebär dock inte något absolut skydd för de ifrågavarande 

områdena. I den mån områdena behöver användas för andra angelägna ändamål, som hindrar eller påtagligt 

försvårar framtida utvinning, måste en avvägning göras mellan de olika markanvändningskraven. Detta har 

markerats genom uttrycket ’så långt möjligt’ som tillsammans med ´påtagligt försvåra´ kommenteras under 

2 § (prop. 1997/98:45 s.33). 

 
Om området behöver användas för andra viktiga ändamål som inte går att förena med 

gruvdrift uppstår en avvägning i markanvändningsfrågan. Hur detta har markerats i uttrycket 

”så långt möjligt” och vilken betydelse det får för bergmästarens prövning diskuteras i prop. 

1997/98:45.  

 
I uttrycket ’så långt möjligt’, som används i flera paragrafer i kapitlet, ligger att den avvägning som skall 

göras mellan det skyddade intresset och motstående intressen skall innefatta hänsynstagande till de 

praktiska och ekonomiska konsekvenserna av det skydd paragrafen ger. I första hand är avsikten att ge 

utrymme i det enskilda fallet för samhällsekonomiska hänsynstaganden, t.ex. med hänsyn till 

regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska intressen. Även konsekvenserna för berörda enskilda 

intressen skall vägas in. I utrycket ligger dock också att enbart ekonomiska hänsynstagande inte får 

äventyra de värden som bestämmelsen avser att skydda, annat än om en samlad bedömning i enlighet med 

1 § visar att detta främjar en från allmän synpunkt god hushållning. (prop. 1997/98:45 s.30).  
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Avvägningen mellan gruvdrift och andra intressen ska således innefatta hänsynstagande till 

praktiska och ekonomiska konsekvenser av att gruvdrift genomförs. Som anförs i 

propositionen rör det sig främst om ett samhällsekonomiskt hänsynstagande så som hänsyn 

till regional- och sysselsättningspolitik, men även enskilda intressen ska beaktas. Enbart 

ekonomiska hänsynstagande får däremot inte äventyra värdet av en gruvdrift, om det inte 

visar sig att sådant hänsynstagande ger en god hushållning. (prop. 1997/98:45 s.30).  

 

Att bergmästaren ska ta hänsyn till praktiska och ekonomiska konsekvenser omfattar enligt 

vår tolkning vilka för- och nackdelar gruvverksamheten medför dels för samhället i stort, men 

även på regional och lokal nivå. Gruvan är viktig dels som råvarubas och som exportvara, 

dels ur sysselsättningssynpunkt. En gruva medför helt klart fördelar för regionen och landet i 

övrigt, samtidigt som en gruvdrift kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för t.ex. 

skogs- och jordbruksindustrin. Huruvida de ekonomiska konsekvenserna omfattar kostnader 

för en stadsflytt framgår dock inte. Det framstår mer som att det rör sig om en politisk 

bedömning, dels på grund av det samhällsekonomiska hänsynstagandet som anförts ovan och 

dels på grund av att länsstyrelsen ska vara delaktig i diskussionen genom samråd.  

 

Bedömningen omfattar vad vi kan se en mer övergripande ekonomisk bedömning av politisk 

art snarare än en ekonomisk kalkyl på detaljnivå där olika praktiska kostnader ställs mot 

varandra. Hushållningsbestämmelsernas syfte vid en koncessionsprövning är ändå att endast 

beakta sådana intressen som skyddas enligt miljöbalken.  

 

 

 Hur sker samordningen med annan lagstiftning?  3.4
I 1 kap. 7 § ML står det att minerallagen ska verka med parallell lagstiftning (ML 1:7). Med 

detta menas att hänsyn ska tas till andra lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och 

kulturminneslagen. Vi ska här främst behandla samordningen mellan minerallagen, 

miljöbalken och plan- och bygglagen.  

 

Initialt så görs det alltid en prövning huruvida själva fyndigheten över huvud taget ska brytas 

enligt miljöbalken. Detta upptas bl.a. i SOU 1986:53,  

 
Vid mineralutvinning måste hänsyn tas till miljökrav, regionalpolitisk hänsyn och hushållningsaspekter. 

Det är viktigt att göra de för samhället fördelaktigaste avvägningarna i konflikter mellan sådana intressen 

och intresset av att ta tillvara fyndigheter av mineraliska ämnen (SOU 1986:53 s. 84). 

 
Den avvägning som här måste göras är om gruvdriften är mer betydelsefull än att bevara den 

rådande miljön. En noggrann avvägning görs där man väger intresset att bryta mineralet mot 

miljöaspekter, regionalpolitiska intressen och hushållning av naturresurser (SOU 1986:53 s. 

84). 

 

Betydelsen som koncessionen får för framtida beslut diskuteras i prop.1988/89:92 .  

 
Genom koncession har också samhället gjort den intresseavvägning att marken får användas för utvinning 

av mineraler på bekostnad av övriga intressen som skyddas av NRL (prop.1988/89:92 s. 76). 

 



 
 

 
 
 

28 

I koncessionsbeslutet har en noggrann avvägning gjorts i frågan om markanvändningen och 

står sedan fast vid senare prövningar i annan lagstiftning (prop.1988/89:92 s. 76). Detta beslut 

är avgörande, eftersom gruvverksamheten i sig inte kan lokaliseras till en annan plats.  

3.4.1 Avsaknad av lokaliseringsalternativ 

Detta att gruvverksamheten inte kan lokaliseras till en annan plats kan i vissa fall försvåra 

minerallagens hänsynstagande till annan lagstiftning, vilket påtalas i prop.1988/89:92 

angående minerallagens och samordning till den kommunala planeringen.  

 
Frågan om samordningen mellan den kommunala planeringen enligt PBL är besvärlig, eftersom 

ställningstagandet till markens användning för mineralutvinning normalt inte kan göras förrän man kan 

väga olika alternativ mot varandra och detta inte är möjligt förrän man åtminstone översiktligt känner till 

arten och omfattningen av den aktuella mineralfyndigheten. En gruva är inte lokaliserbar, utan valet står 

mellan att utvinna en fyndighet på platsen eller låta bli (prop.1988/89:92 s. 77). 

 
Hur samordningen med den kommunala planeringen fungerar i Kiruna och Malmberget är 

intressant, eftersom gruvdriften där har kommit in på tättbebyggt område. 

 

I fallet med gruvdriften i Malmberget och Kiruna, så vet man där arten och översiktligt 

omfattningen av mineralfyndigheten (LKAB, 2012c). Det har gjorts ungefärliga prognoser på 

mineralbrytningens utvidgning samt tidsplan för vilka bebyggda områden som ska avvecklas 

eller flyttas pga. gruvdriftens expansion (LKAB, 2012e). Det som försvårar hänsynstagandet 

till parallell lagstiftning vid gruvverksamhet i tätbebyggt område, torde alltså vara att gruvan 

inte kan lokaliseras till alternativa lösningar (prop.1988/89:92 s. 77). 

 

I prop.1988/89:92 upptas frågan om att koncessionen inte får strida mot detaljplanen och 

områdesbestämmelserna.  

 
PBL får till en början betydelsen i samband med tillståndsgivningen. I 4:2 3 st. minerallagen stadgas 

nämligen att en bearbetningskoncession inte får strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Vidare 

finns en bestämmelse i 3 kap. 7§ som förbjuder undersökningsarbete i område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser utan medgivande av bergmästaren. I båda fallen får bergmästaren meddela beslut 

som innebär mindre avvikelse från planen eller bestämmelserna om syftet med dessa därigenom motverkas. 

[…] om ett område där det begärs koncession ligger inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser, är bergmästaren bunden av den kommunala planeringen i enlighet med vad som 

nyss sagts (Prop.1988/89:92 s.88).  

 
En koncession eller undersökningsarbete får alltså inte strida mot en detaljplan, men det 

lämnas ett utrymme i lagen att bergmästaren får godkänna en mindre avvikelse från planen 

eller områdesbestämmelserna såvida inte syftet med dessa motverkas. Dessutom så är 

bergmästaren bunden i sitt tillståndsgivande av den kommunala planeringen (prop.1988/89:92 

s. 88). 

 

I Malmberget och Kiruna har gruvverksamheten kommit in på tättbebyggt område och här 

blir fallet att endera sluta med gruvverksamheten eller att flytta och avveckla bebyggelsen. 

Detta pga. att gruvverksamheten inte kan lokaliseras på annan plats som fallet är med 

järnvägar och allmänna vägar som också har en stor samhällsbetydelse. I själva 

koncessionsbeslutet, så har det gjorts en avvägning mellan de olika intressena och där har 

man kommit fram till att fyndigheten har en mycket väsentlig betydelse. Koncessionsbeslut 

står därefter tungt i prövningen gentemot annan lagstiftning som här är fallet med plan- och 

bygglagen. Detta får konsekvensen att när en gruva kommer in på tättbebyggt område så har 
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intresseavvägningen för fortsatt gruvverksamhet redan gjorts och kommunen som har 

planmonopolet (PBL 2:1), får rätta sin planering efter gruvans utbredning. 
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 Tas hänsyn till kostnader för en stadsflytt? 3.5

3.5.1 Jämförelse mellan prövning av gruvdrift och allmän väg 

Större vägprojekt har flera likheter med inrättandet av en gruva. Mer omfattande 

trafikanläggningar innebär stora fysiska ingrepp i natur och miljö och medför ofta en negativ 

omgivningspåverkan. Samtidigt är allmänna vägar av riksintresse, och utgör en viktig 

samhällsfunktion med avseende på transporter, kommunikation och samhällsutveckling. 

Således krävs precis som vid prövning av gruvdrift en avvägning mellan olika intressen. 

Riksintressen ställs mot miljöintressen, allmänna intressen mot den enskilda fastighetsägarens 

intressen, osv. I både ärenden för byggande av allmän väg och bearbetning av mineral ställs 

prövningsmyndigheten inför komplexa avgörande.  

 

Jämför vi mineralbrytningen med andra samhällsviktiga projekt så som byggande av allmänna 

vägar, ska det alltid göras en ekonomisk beräkning för de totala kostnaderna att bygga vägen 

enligt 25§ tredje stycket Vägkungörelsen (1971:954).  

 
VägK 25 § tredje stycket Arbetsplanen skall innehålla uppgifter om de beräknade kostnaderna för 

vägbyggnadsprojektets utförande. 

 
Villkoren till skydd för allmänna och enskilda intressen i 13 § Väglagen (1971:948) indikerar 

vad den ekonomiska kalkylen omfattar.   

 
VägL 13 § Vid byggande av väg skall tillses, att vägen får sådant läge och utförande att ändamålet med 

vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och 

landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.  

 
Utifrån vår tolkning tar paragrafen indirekt ställning i frågan om vilka intressen som har störst 

tyngd vid en avvägning. Att hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt natur- och 

kulturvärden innebär att allmänna intressen i enlighet med miljöbalken ska tillgodogöras. 

Genom ovanstående paragraf har man i väglagen lyckats kompromissa när olika intressen står 

mot varandra. Är det inte oskäligt med hänsyn till kostnader ska en alternativ lokalisering 

väljas. Just valet av lokalisering för en väg förenklar avvägningen mellan motstående 

intressen.   

 

3.5.2 Samhällsekonomisk kalkyl 

En samhällsekonomisk kalkyl är bra att göra då man behöver göra avvägningar och ta 

ställning till frågor som rör t.ex. komplicerade samhällsbyggnadsprojekt. En 

samhällsekonomisk kalkyl omfattar en samlad ekonomisk bedömning av konsekvenser och 

åtgärder för alla som berörs i samhället för den tänkta åtgärden. I korthet går den ut på att man 

bör välja det alternativ där nyttan av åtgärden är större än kostnaden (Hultkrantz & Nilsson, 

2004). 

 

En brist vid prövning av bearbetningskoncession är som vi kan se att man inte behandlar 

frågan om de ekonomiska konsekvenserna fullständigt utan enbart från gruvnäringens 

perspektiv. I minerallagen regleras att en ekonomisk bedömning ska göras på om fyndigheten 

kan anses vara ekonomiskt givande (ML 4:2). Det görs alltså ingen samhällsekonomisk kalkyl 

i den bemärkelsen att beräkningen av kostnader inberäknar alla omständigheter som projektet 

kan tänkas påverka. Kostnaderna kan t.ex. vara som i malmfälten att flytta på bebyggelsen.  
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Den stora skillnaden mot gruvdrift är att valet vid ett vägprojekt kan göras just mellan olika 

alternativa vägsträckningar (VägL 14b§), medan gruvbrytningen som vi tidigare har nämnt 

inte är lokaliserbar. Denna skillnad i att gruvan inte kan få alternativa lokaliseringar, samt att 

fyndighetens storlek och totala avkastning inte på förhand kan förutses, borde dock inte 

inskränka på den viktiga faktorn som en samhällsekonomisk kalkyl kan bidra till själva 

beslutstagandena. Det är dock viktigt att avvägande för att nå bästa alternativet delvis görs 

ekonomiskt. Det är väsentligt att minimera kostnaderna med hänsyn till såväl enskilda som 

allmänna intressen.  
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4 Miljöskada 
En gruvutvidgning kan innebära att ett område, som inte behöver tas i anspråk för själva 

gruvdriften, ”isoleras”. Kan den negativa påverkan som då kan uppstå i området 

karaktäriseras som en miljöskada enligt miljöbalken? Går det att påvisa att randbebyggelsen 

till gruvan också omfattas av en miljöskada?  

 
Tätorten Malmberget i Gällivare kommun står precis som Kiruna inför en stadsomvandling 

till följd av gruvverksamheten i området.  Här lutar flera malmkroppar in under bebyggelsen 

som måste flyttas om malmbrytningen ska fortsätta. Det gamla dagbrottet, Kaptensgropen, 

delar tätorten i två delar, östra och västra Malmberget. Utvinning av malmkroppen Fabian 

påverkar bebyggelsen i Elevhemsområdet (se figur 1) som under 2012 ska vara avvecklat för 

att möjliggöra fortsatt brytning av Fabian. Vidare kommer brytningen av malmkroppen 

Printzsköld i nordväst, påverka delar av Bolagsområdet (Johannes och Hermelin i figur 1) och 

norra centrala Malmberget. Bebyggelsen måste även där flyttas eller rivas (LKAB, 2012d). 

Det finns även beslut om att avveckla bostadsområdet Norra Kilen (Gällivare kommun, 

2008a). 

I den fördjupade översiktplanen från 2007 diskuteras två möjliga utvecklingar av kommunen, 

där den ena inriktningen innebär att östra och västra Malmberget blir kvar, medan den andra 

medför att östra och västra Malmberget avvecklas (Gällivare kommun, 2008a). Vi kommer 

endast använda inriktning A, östra och västra Malmberget blir kvar, som illustrativt exempel i 

vår undersökning.  

 

 

 Isolering av östra Malmberget 4.1
Brytningen av Fabian nådde i mars 2012 marknivå och en ny grop bildades i anslutning till 

Kaptensgropen. Därmed har dagbrottet som tidigare delat Malmberget blivit ännu större och 

brytningen i stadsstrukturen blivit ännu tydligare. Öster om Kaptens- och Fabiangropen ligger 

nu ett avskärmat bostadsområde, östra Malmberget (se figur 2). På andra sidan gropen ligger 

Malmbergets centrum med flera viktiga samhällsfunktioner så som skolor, äldreboende, 

idrottsanläggningar och företagslokaler. Dessa påverkas i sin tur av brytningen av 

Figur 1. Karta över Malmberget med områdesbestämmelser (Källa: Gällivare kommun, 2008a).  
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malmkroppen Printzsköld och måste så småningom omlokaliseras. Enligt den gällande 

översiktsplanen planeras dessa inrättningar flyttas närmare Gällivare, varav Malmberget 

förlorar stor del av sin samhällservice. I övrigt har boendemiljön i östra och västra 

Malmberget bedömts som godtagbar av miljödomstolen beträffande buller och vibrationer 

från gruvverksamheten (Gällivare kommun, 2008a).  

 

Översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) konstaterar att befintliga 

miljöstörningar kan medföra oro och säkerhet för människor och egendom. Det uppstår en 

viss osäkerhet inför gruvans eventuella framtida expansion och vilka områden som kommer 

drabbas.  Enligt MKB:n påverkar gruvan samhället i stort. Attraktiviteten, investeringsviljan 

och den sociala statusen sjunker. Dessutom försämras stadstrukturen och kulturen (Gällivare 

kommun, 2008b).  

 

4.1.1 Ökade transporter och minskad tillgänglighet 

Vägar kommer att påverkas av gruvans expansion, och kontakten mellan östra och västra 

Malmberget kommer därmed förändras. Konsekvensen blir ökade transportsträckor och 

minskad tillgänglighet. Förändringar i vägnätet beräknas leda till sociala konsekvenser 

eftersom förbindelser klipps, i regionen är nämligen avståenden stora mellan tätorterna som är 

relativt små i storlek. Speciellt barn och ungdomar beräknas lida av ökade transportsträckor 

mellan bl.a. skola och bostad.  

 

Dessutom kommer de tillfälliga trafiklösningarna enligt översiktsplanen minska 

trafiksäkerheten, leda till störande genomfartstrafik och intrång på bostadsfastigheter, ökade 

avgaser, partiklar och bullerstörningar (Gällivare kommun, 2008a). De längre sträckorna 

orsakar en belastning på den lokala miljön så väl som det globala klimatet (Gällivare 

kommun, 2008b).  

 

4.1.2 Minskad attraktivitet 

Även malmbergets kundunderlag för handel och annan service påverkas negativt av gruvans 

expansion. Enligt översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) minskar 

kundunderlaget tillföljd av att bostadsområden försvinner (Gällivare kommun, 2008a). 

Översiktsplanen lyfter fram sämre förbindelser som en orsak. Kvar finns en service som inte 

utnyttjas av lika många (Gällivare kommun, 2008b). 

 

Ett sviktande kundunderlag kan enligt MKB:n påverka privata näringsidkare och 

investeringsviljan i Malmberget minskar. Så som uttrycks i MKB:n finns risk att en ”död 

Figur 2. Utdrag från plankarta över Malmberget (Källa: Gällivare kommun, 2008a).  
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hand” läggs över området. Miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar att förändringar i 

handel och service medför flera sociala konskevenser; När utbud och underhåll blir eftersatt 

minskar områdets attraktivitet. ”Områdets status kan sjunka, lokaler och lägenheter blir lediga 

och priserna sjunker. En social segregation kan uppstå, då området till mesta del används av 

människor med mindre resurser” (Gällivare kommun, 2008b, s. 49).  

 

Områdets minskade attraktivitet påverkar enligt MKB:n fastighetsvärdena. Priserna sjunker 

och risk finns att fastighetsägarna inte kan sälja, därmed blir de låsta i sina fastigheter. 

Följden blir en onormal och minskad omflyttning utan föryngring i området. Enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen skapar ödelagda hus en ofördelaktig stadsbild, minskad 

attraktivitet och trygghet (Gällivare kommun, 2008b).  

 

4.1.3 Vilka olägenheter har drabbat de boende i östra Malmberget? 

Fastighetsägarna i östra Malmberget drabbas av gruvverksamheten i form av att deras 

bostadsområde isoleras från övrig bebyggelse när stadstrukturen bryts. Till följd av 

gruvverksamheten kommer samhällsservice som affärer, skolor, vårdcentral e.d. förflyttas 

kilometer ifrån bostaden. Troligen kommer området att bli mindre attraktivt och 

fastigheternas värde kommer därmed att minska – fastighetsägarna kommer lida en 

ekonomisk så väl som social förlust till följd av gruvverksamheten.  

 

Den störning som drabbat fastighetsägarna är primärt isolering av bostaden. Sekundärt utgörs 

störningen av dels längre transportsträckor och dels att attraktiviten, investeringsviljan och 

den sociala statusen i området försämras.  

 

Isoleringen leder till följande olägenheter för fastighetsägarna: 

 

1. fastigheternas värde minskar i och med att området förlorar sin attraktivitet, 

2. hushållen drabbas av ekonomisk förlust till följd av längre transportsträckor,  

3. en oro inför framtiden huruvida någon skulle vilja köpa fastigheten, och 

4. sociala konsekvenser. 

 

De sociala konsekvenserna åsyftar bland annat begränsad tillgänglighet, det dagliga livet 

försvårars för främst barn och äldre, samt minskad trygghet pga. ödelagda hus och områdets 

sjunkande sociala status.   
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 Randbebyggelse 4.2
Fastigheterna intill gruvan (se figur 3) påverkas negativt av gruvverksamheten. I en rapport 

från Umeå universitet redovisas hur de boende upplever miljön i Malmberget. Studien visade 

att de boende känner sig bevärade och störda av vibrationer, buller eller andra ljud, lukt och 

damm från gruvindustrin. Enligt rapporten upplevde man dessutom sömnstörningar och en 

oro för eventuell hälsopåverkan av luftföroreningarna och olyckshändelser på grund av ras 

eller skred (Forsberg, Meister & Pettersson- Strömberg, 2009).  

 

 

 

Miljödomstolen (Mål nr M 2090-06) har ansett att boendemiljöerna i östra och västra 

Malmberget är godtagbara vid fortsatt gruvverksamhet, och länsstyrelsen har i sitt yttrande till 

miljödomen konstaterat att fortsatt gruvbrytning går att kombinera med en godtagbar 

boendemiljö (Gällivare kommun, 2008a). För den s.k. randbebyggelsen innebär detta att 

olägenheter från gruvverksamheten kanske inte överstiger de miljökvalitétsnormer som 

fastställts för kommunen. Det kan röra sig om att buller inte når upp till ett visst decibeltal 

eller koncentration av luftföroreningen inte är tillräckligt hög. Däremot så kan en samlad 

bedömning av alla de negativa konsekvenserna ge upphov till att en miljöskada är på tal, 

eftersom den utsatta miljön gör husen oattraktiva och mycket svårsålda. En förfulad miljö, 

buller och skakningar försämrar nämligen kvalitén på boendet och riskerar att hota 

fastighetsvärdena. 

 

4.2.1 Vilka olägenheter har drabbat randbebyggelsen? 

Fastigheterna intill gruvan påverkas negativt av gruvverksamheten. En förfulad miljö, 

luftföroreningar, buller och skakningar m.m. försämrar boendets kvalité och riskerar att hota 

fastighetsvärdena.  

 

Den störning som drabbar den s.k. randbebyggelsen utgörs dels av förfulad omgivning, dels 

buller och skakningar samt luftföroreningar, men även att en oro till följd av att en 

gruvverksamhet pågår i närområdet.   

 

De olägenheter som uppstår är följande: 

 

1. fastighetens värde minskar, och  

2. försämrad kvalitet på boendet. 

 

Figur 3. Flygfoto över Malmberget och Kaptensgropen (Källa: Gällivare kommun, 2008b).  
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 Vilka är de skadedrabbade och vem är ansvarig för skadan? 4.3
Det krävs en avgränsning av själva sakägarkretsen, dvs. vilka de skadedrabbade är och vem 

som anses vara skadeståndsskyldig, som är viktigt att fastställa i ett inledande skede. I 

”Skadeståndsrätt” (2010) uttrycker Hellner & Radetzki att skadeståndsreglerna nämligen har 

ett begränsat utrymme i den bemärkelsen att om inte de skadelidande kan identifieras kan de 

inte bli berättigade skadestånd. Författarna menar att ibland skadas ”diffusa intressen”, vilket 

är obehag som inte kan lokaliseras till specifika individer, och då ”föreligger sällan 

förutsättningarna för en rätt till skadestånd enligt allmänna grundsatser” (Hellner & Radetzki, 

2010, s. 330). Som exempel på ”diffusa intressen” som sällan ger rätt till skadestånd kan vara 

att en hel stad drabbas av dålig luft eller att boende på bottenvåningen av ett hus störs av 

avgaser och buller från trafiken utanför (Hellner & Radetzki, 2010).  

 

4.3.1 Isolering 

Gruvans expansion drabbar som konstaterats ovan samhället i stort, men det är 

fastighetsägarna inom det isolerade området östra Malmberget som här anses vara drabbade 

av en skada. Kretsen med skadelidande är därmed begränsade och något hinder för ersättning 

borde inte föreligga i detta avseende.  

 

4.3.2 Randbebyggelse 

När det kommer till randbebyggelsen som påverkas indirekt av gruvverksamheten blir 

situationen mer diffus. Det går inte att helt klart fastställa vilka de skadedrabbade är eftersom 

situationen ser annorlunda ut än vid isolering av östra Malmberget. Där går det att avgränsa 

skadegruppen rent geografisk, något som blir svårare med randbebyggelsen; omfattar 

randbebyggelsen endast fastigheterna i gruvans absoluta närhet och vad är då gruvans 

absoluta närhet? Stor bevisbörda hamnar på den som anser sig skadedrabbad.  

 

Frågan kan möjligen besvaras genom att sätta ett gränsvärde för skadans omfattning eller att 

de fastigheter som ligger inom ett visst avstånd från gruvverksamheten bör ingå i 

sakägarkretsen. I Malmberget splittras stadsstrukturen på flera ställen och hela orten drabbas 

av störningar, om än av varierad art och storlek. Därmed finns risk att de olägenheter som 

uppstår omfattas av ”diffusa intressen” som beskrivits ovan och inte anses vara föremål för 

ersättning.  

 

4.3.3 Ansvarig 

Ansvarig för skadan är den som orsakar skadan (MB 32:6-7). I det här fallet är gruvbolaget 

vars gruvverksamhet orsakar störningen ansvarig för de eventuella miljöskadorna, se vidare 

avsnitt 2.3.5.  
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 Grundläggande förutsättningar för skadestånd 4.4
I 32 kap. 1 § MB anges de allmänna förutsättningarna för att skadestånd ska utgå enligt 

miljöbalkens bestämmelser om miljöskada. Grundläggande är att det ska finnas en anknytning 

till en fastighet och skadan ska ha drabbat omgivningen. Utmärkande är också skadan och 

skadeförloppets karaktär.  

 
32 kap. 1 § MB Skadestånd enligt detta kapitel ska betalas för personskada och sakskada samt ren 

förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. 

En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon 

betydelse. 

En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet, ersätts bara om den störning som har 

orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna 

förekomst under jämförliga förhållanden. Lag (2010:815). 

 

4.4.1 Skadestånd betalas för personskada, sakskada och ren 
förmögenhetsskada 

I 1972:5 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till skadeståndslag m.m. beskrivs vad som 

menas med personskada, sakskada och förmögenhetsskada inom skadeståndsrätten.  

 

Person- eller sakskada är så som namnet antyder skada på person eller egendom. Dessa 

skadetyper går under den gemensamma beteckningen integritetskränkningar och är av 

ekonomisk art. En allmän förmögenhetsskada är en skada som drabbar en persons allmänna 

ekonomi. Det kan t.ex. röra sig om förlorad arbetsinkomst till följd av en personskada eller 

skada till följd av bedrägeri. Det senare exemplet är en ekonomisk skada som inte har 

anknytning till person- eller sakskada. En sådan skada kallas ren förmögenhetsskada (prop. 

1972:5 s.451- 452).  

 

I prop. 1985/86:83 Om ersättning för miljöskador exemplifieras rena förmögenhetsskador 

som ”sänkta fastighetspriser inom ett villaområde till följd av anläggandet av t.ex. ett 

reningsverk, ett daghem, en busstation eller en bilprovningsanläggning inom villaområdet” 

(prop. 1985/86:83 s. 42).  

 

Olägenheten att fastigheterna minskar i värde, som uppstår vid såväl isolering av östra 

Malmberget som för fastighetsägarna inom randbebyggelsen, är därmed en ren 

förmögenhetsskada. Värdeminskningen beror varken på att fastighetsägaren drabbats av en 

person- eller sakskada. Istället har värdeminskningen uppstått till följd av andra 

omständigheter så som områdets eller fastighetens förlorade attraktivitet på grund av isolering 

respektive buller, förfulad omgivning m.m.  
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Enligt Hellner & Radetzki (2010) kan vissa problem uppstå i uppdelningen på de tre 

skadetyperna. Det är inte alltid klart enligt vilken kategori skadan ska bedömmas. Personliga 

besvär kan antingen bedömmas som personskada eller ren förmögenhetsskada beroende på 

intensitet.   
 

Vad som skall betraktas som personskada kan vara föremål för tvivel främst vid skador som inte består i 

fysiska förändringar av den skadelidandes person. Om besvären är så stora att den skadedrabbade måste 

sjukskriva sig, blir kroniskt sjuk eller ådrar sig sjukvårdskostnader, är det visserligen klart att ersättningsbar 

skada föreligger. Ofta är dock besvären mindre och föranleder obehag men inte lika påtagliga förluster. 

Typiska exempel är obehag av buller, ljus och dålig lukt.  

   Om obehagen tar sig sådana uttryck som sömnlöshet eller nervösa besvär eller dylikt, kan de räknas som 

personskada. Är de mindre är det möjligt att de istället bör bedömmas enligt reglerna för ren 

förmögenhetsskada (Hellner & Radetzki, 2010, s.336).  

 

Försämrad boendekvalité för randbebyggelsen på grund av obehag från buller och skakningar 

m.m. från gruvverksamheten kan anses vara just sådant obehag som anförs beträffande 

personskada. Om den försämrade boendekvalitén utrycker sig i form av obehag som är 

sjukdomsalstrande, sömnlöshet eller liknande så kan det bli fråga om personskada i detta fall.   

 

Personliga besvär av mindre intensitet kan räknas som en ren förmögenhetsskada när den 

skadelidandes ekonomiska situation påverkas (Hellner & Radetzki, 2010, s. 337). Isoleringen 

av östra Malmberget leder till personliga besvär för de boende. Hushållen drabbas av 

ekonomisk förlust till följd av längre transportsträckor och därmed ökade utgifter för bl.a. 

bensin, något som då enligt ovanstående resonemang kan likställas med ren 

förmögenhetsskada.  

 

Vad som omfattas av begreppet sakskada är ett annat exempel på svårigheten att kategorisera 

skador enligt de tre skadetyperna. Sprickor och sättningar i ett hus till följd av sprängningar är 

typexempel på sakskada. Ersättning ges för de kostnader som krävs för att återställa skadan. 

De fall som ger upphov till tvivel är skador som inte rör en fastighets substans utan 

levnadsförhållandena eller verksamhet på fastigheten (Hellner & Radetzki, 2010, s. 336-337). 

Eftersom levnadsförhållanden i både östra Malmberget och randbebyggelsen försämras går 

det att i detta sammanhang fråga sig om sociala konsekvenser resp. försämrad boendekvalitet 

är att hänföra som sakskada eller personskada?  

 

Ideell skada  

Ideell skada är en skada av annan än ekonomisk natur. Skadetypen ersätts bara i speciella fall. 

Främst omfattar begreppet olika slag av kränkningar av den personliga intigriteten som kan 

kopplas till lagar som datalagen, kreditupplysningslagen, inkassoloagen, upphovsrättslagen 

m.fl. Utan särskilt stöd i lag ersätts inte ideell skada utanför kontraktsförhållanden (prop. 

1985/86:83 s. 19).  

 

Svårbedömbara olägenheter av ideellt slag kan vara förfulning av naturen eller liknande. 

Sådana olägenheter medför ofta en ekonomisk skada t.ex. minskade marknadsvärde. Då har 

man under vissa förutsättningar rätt till ersättning för förmögenhetsskada. Rätt till ersättning 

för ideell skada som inte har samband med personskada finns däremot inte (prop. 1985/86:83 

s. 20). 

 

En förfulning av östra malmberget och randbebyggelsen är en sådan svårbedömd olägenhet av 

ideellt slag, som ger upphov till en ren förmögenhetsskada i form av minskade 

fastighetsvärden. Randbebyggelsens försämrade boendekvalité pga. förfulad omgivning 
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skulle därför kunna vara en ideell skada. Olägenheten är inte endast kopplad till fastigheten 

utan även till person.  

 

4.4.2 Skador ska ha uppstått till följd av verksamhet på en fastighet 

En fråga som kan ställas är var skadan kommer ifrån. Som tidigare konstaterats har 

olägenheterna orsakats av gruvverksamheten. Kaptens- och Fabiangropen i Malmberget är 

beläget inom LKAB:s markanvisade område och det finns därmed inte grund att hävda att 

störningen inte orsakas av en verksamhet som sker på en fastighet. Markanvisningen betyder 

nämligen att koncessionshavaren tar i anspråk mark för sin verksamhet (ML 9:1 2 st.). I prop. 

1985/86:83 förtydligas att det endast krävs att verksamheten har anknytning till fastigheten. 

 
Att verksamheten skall bedrivas på en fastighet får inte uppfattas som ett krav på att den skall vara 

begränsad till en enda fastighet eller att den måste utövas på hela fastigheten. Det är anknytningen av 

verksamheten till en fastighet som är det avgörande, inte frågan i vilken omfattning fastigheten används 

(prop. 1985/86:83 s. 37).  

 

Med verksamhet avses all typ av markanvändning som kan störa omgivningen. Det kan gälla 

användning av marken i sig, men även byggnad eller anläggning på fastigheten (prop. 

1985/86:83 s. 37). Gruvverksamhet bör anses vara en användning av mark inom en fastighet.  

 

4.4.3 Verksamheten ska ha skadat sin omgivning 

Att en verksamhet på en fastighet ska ha orsakat en skada på sin omgivning är ett 

grundläggande krav. Vad som avses med omgivningen förtydligas i prop. 1985/86:83. Skadan 

ska ha inträffat utanför själva verksamhetsområdet:  

 
En annan förutsättning för att lagen skall bli tillämplig är att skadan har drabbat omgivningen. Detta 

innebär att lagen inte omfattar skador inom den anläggning eller det område där verksamheten bedrivs. Det 

bör understrykas att med omgivningen avses omgivningen till verksamheten, inte fastighetens omgivning 

(prop. 1985/86:83 s. 38).  

 

Definitionen på begreppet ”omgivning” får särskild betydelse vid en bedömning av vilka 

fastigheter inom randbebyggelsen som ska anses ha drabbats av en miljöskada. 

 

 

 Ger störningen rätt till ersättning enligt miljöbalken? 4.5
I avsnitt 2.3.5 om miljöskada angavs förutsättningarna för att ett skadestånd ska bli aktuellt 

enligt miljöbalken. Ett av dessa är att skadan ska ha orsakats av en sådan störning som anges i 

3 kap. 3§ MB. 

 

4.5.1 Buller och skakningar m.m. 

Randbebyggelsen drabbas av buller och skakningar. Denna störning upptas i 32 kap. 3 § 6-7 

p. MB och blir därmed ersättningsgill enligt miljöbalken. Störningarna i form av dålig lukt 

och damm är att hänföra som luftföroreningar och är ersättningsgilla enligt 32 kap. 3 § 4 p. 

MB.  
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4.5.2 Annan liknande störning 

I 32 kap. 3 § MB nämns något som kallas för ”annan liknande störning”. En skada från en 

sådan störning är ersättningsgill enligt miljöbalken och omfattas därmed av begreppet 

miljöskada. Vad är då en ”annan liknande störning”?  

 

I prop. 1985/86:83 definieras begreppet som följande:  

 
Exempel på störningar som kan hänföras till kategorien ’annan liknande störning’ är spridning av bakterier, 

virus samt olika smittämnen som kan ge ekologiska återverkningar. Även obehag av insekter, fåglar och 

djur kan räknas hit. En sådan störning kan vara att grannen till en biodlare får uppleva att ett par miljoner 

bin dagligen använder den öppna verandan som inflygningsområde till bikuporna. Andra störningar kan 

vara gnistor, hetta, köld, starkt ljussken och liknande. Hit räknas också estetiska störningar såsom 

förfulning av landskapsbilden (prop. 1985/86:83 s. 45).  

 

Förfulning av omgivningen 

Propositionen nämner fenomenet estetisk störning under ”annan liknande störning” och som 

exempel förfulning av lanskapsbilden.  I NJA 1988 s. 376 (Torslandamålet) prövades frågan 

om rätt till ersättning för inverkan på en fastighets marknadsvärde av psykiska och estetiska 

störningar. Dragning av en kraftledning i närheten av bostadshus ändrade de boendes 

utsiktsmiljö. Frågan väcktes om rätt till ersättning för estetisk miljöpåverkan (NJA 1988 

s.376).  

 

Liknande resonemang kan föras gällande störningen som påverkar randbebyggelsen. 

Störningen där är gruvans förfulning av den omkringliggande miljön som orsakar en skada på 

fastighetens marknadsvärde. Detta indikerar att randbebyggelsen utsätts för en estetisk 

störning.  

 

Närheten till gruvan 

Förarbetena tar vidare upp begreppet psykiska immissioner under kategorin ”annan liknande 

störning”.  En psykisk immission är enligt prop. 1985/86:83 t.ex. den oro som en person kan 

känna på grund av en verksamhet i sin omgivning.  

 
Exempel på en psykisk immission är den oro som människor som bor intill en sprängfabrik kan känna. Den 

oro explosionsfaran medför kan i sin tur leda till att kringliggande fastigheter sjunker i värde (prop. 

1985/86:83 s.45).  

 

Det finns en viss oro med att bo intill en gruva. En osäkerhet uppstår kring frågan om 

fastigheten kommer tas i anspråk i framtiden. En potentiell köpare vill troligtvis inte riskera 

att ingå ett tillfälligt förvärv, varav försäljningspriset blir antingen orimligt lågt och 

fastighetsägaren riskerar en förlust eller så blir det omöjligt att sälja. Risken finns att 

fastighetsägaren fryses ut från marknaden och blir låst i sin fastighet. Situationen är den 

samma för den som vet att fastigheten i framtiden kommer inlösas av gruvbolaget. Den oro 

inför framtiden som uppstår för de boende intill gruvan kan därmed anses vara en psykisk 

störning.  
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I den här diskussionen måste hänsyn tas till om oron kan anses vara orts- eller allmänvanlig 

enligt 32 kap 1 § MB. Förarbetena anmärker: 

 
Det är dock osäkert om en psykisk immission som självständig störningsorsak ger rätt till ersättning. Det 

torde nämligen vara sällsynt att störningen är av sådant slag att den går utöver gränsen för vad som enligt 1 

§ tredje stycket skäligen bör tålas såsom varande en orts- eller allmänvanlig störning. För att immissionen 

skall vara ersättningsgill krävas i vart fall att den har orsakat en ekonomisk skada, dvs. en ren 

förmögenhetsskada (prop. 1985/86:83 s. 45).  

 

Det är med andra ord inte säkert att en psykisk immission ensam ger rätt till ersättning. 

Eftersom den psykiska störning som uppkommer vid så väl isolering som för 

randbebyggelsen i viss mån påverkar fastighetsvärdena (ren förmögenhetsskada), finns 

möjlighet att störningen är ersättningsgill enligt miljöbalken.  

 

4.5.3 Isolering av bostadsområde 

Begreppet ”isolering av bostadsområde” finns inte nämnt i lagtext eller förarbete. Därför är 

det nödvändigt att titta på de sekundära störningar som isoleringen orsakar. Isoleringen av 

östra Malmberget medför ökade transportsträckor och minskad tillgänglighet. Detta påverkar 

det sociala livet: avstånden blir längre till affärer, skolor och vårdcentral etc. Sämre 

förbindelser påverkar också malmbergets kundunderlag för handel och service, 

investeringsviljan i området minskar, när utbud och underhåll blir eftersatt minskar områdets 

attraktivitet. Detta leder bl.a. till sociala konsekvenser för de boende. 

 

De störningar som kan bli föremål för prövning under behandling av isoleringen är därmed  

 begränsad tillgänglighet,  

 ökade tranportsträckor, och  

 minskad attraktivitet av området.  

 

Begränsad tillgänglighet 

I NJA 1996 s. 634 diskuteras kring frågan om ”annan liknande störning” förelåg när 

kommunens gatuarbete ledde till avspärrningsanordningar som försvårade kundernas 

tillgänglighet till en gatukiosk. Hovrätten konstaterade att specialmotiveringen till 

miljöskadelagen endast exemplifierar vad som ingår i begreppet.   

 
Av specialmotiveringen (prop. 1985/86:83 s. 45) framgår att under punkten ryms ett brett spektrum av 

störningar. Bland dessa upptas inte särskilt att tillträdet till en affärslokal försvåras. Vad som anges i 

propositionen är emellertid endast en exemplifiering och inte en fullständig redovisning av vad som kan 

utgöra en ’liknande störning’ (NJA 1996 s. 634).   

 

Vidare anfördes att syfte med miljöskadelagen (1986:225)
1
 var att förbättra möjligheterna att 

få ersättning för miljöskador. Därutöver påpekade HovR att i äldre rättsfall (NJA 1936 s. 552, 

1940 s.508 och 1943 s. 461) hade ersättning utgått när tillträde till en affärsverksamhet eller 

rörelse försvårats. Mot den här bakgrunden ansågs störningen ingå i begreppet ”annan 

liknande störning”. 

                                                      
 
 
1

 Specialmotiveringen till 32 kap. MB motsvarar vad som står i förarbetet till Miljöskadelagen (1986:225).  
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Högsta domstolen var dock av annan åsikt. För det första poängterades att rättsfallen som 

hovrätten hänvisat till inte endast handlade om försvårat tillträde till lokalen utan andra 

olägenheter ingick i prövningen. För det andra byggde skadeståndsansvaret i de fallen på ett 

expropriationsrättsligt betraktelsesätt och frågan hade inte prövats efter de senaste 

lagändringarna. För det tredje skulle annan liknande störning enligt HD:s tolkning omfatta 

olika slags immissionsstörningar, sådana som liknade dem i punkt 1-7. Försvårad 

tillgänglighet ansågs inte vara en annan liknande störning (NJA 1996 s.634).  

 

Utifrån ovanstående rättsfall är det tveksamt om begränsad tillgänglighet för östra 

Malmberget bedöms ingå i begreppet ”annan likande störning” av en domstol. Ett argument 

emot är att någon näringsidkare inte drabbas, utan här handlar det snarare om fastighetsägare 

och liknande i egenskap av privatpersoner. De rättsfall som berör frågan handlar ofta om 

störning som drabbar en näringsidkare och dennes verksamhet, se även MÖD 2002:17 och 

MÖD 2003:93.  

 

Om NJA 1996 s. 634 ska utgöra riktlinjer för en bedömning, blir det dessutom tveksamt om 

begränsad tillgänglighet ensam kommer ge rätt till ersättning; ”En skada som orsakats enbart 

av att tillträdet till en lokal försvårats på grund av uppsatta avspärrningar vid gatuarbeten bör 

således inte omfattas av rätten till ersättning enligt miljöskadelagen” (NJA 1996 s. 634). 

Samtidigt är det värt att beakta hovrättens resonemang om att specialmotiveringen faktiskt 

bara exemplifierar vad som ingår i begreppet ”annan liknande störning”. Därmed är det fullt 

möjligt att en domstol bedömer att en störning förekommer enligt miljöbalken om begränsad 

tillgänglighet prövas tillsammans med de andra störningarna (ökade transportsträckor och 

sjunkande attraktivitet av området).  

 

Ökade transportsträckor 

Beträffande ökade transportsträckor är det rimligt att en bedömning ryms under samma 

kriterier som för minskad tillgänglighet. Även här går det att se likheter med försvårad 

tillgänglighet till en näringsverksamhet.  

 

Minskande attraktivitet av området 

Minskade attraktivitet av området är mer svårbedömt. Möjligtvis prövas störningen efter 

samma principer som estetiska immissioner i kombination med psykiska störningar, eftersom 

ödelagda hus och en minskad trygghet är olägenheter tillföljd av störningen. Vi har i vår 

undersökning inte kunnat hitta rättsfall på området, men det är en intressant fråga att mer 

grundligt utreda i andra examensarbeten. 
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 Väsentlighetsrekvisitet 4.6
Andra stycket i 32 kap. 1 § MB fastställer att en ren förmögenhetsskada endast ersätts om 

skadan är av betydelse. Kravet på väsentlighet omfattar inte person- eller sakskada, utan 

endast bagatellartade ekonomiska skador som inte har samband med en person- eller 

sakskada. Det finns däremot inte någon gräns för vad som är en bagatellartad skada i 

lagtexten (prop. 1985/86:83 s. 40). Förarbetet till miljöskyddslagen talar dock om 

självriskbelopp och fastighetens totalvärde.  

 
Ett riktmärke kan vara det självriskbelopp som i normalfallet förekommer i hemförsäkringar. Vid skada 

som gäller fastighet bör dock bedömningen av vad som är en bagatellartad skada ske mot bakgrund av 

fastighetens totalvärde. Vägledning för den bedömningen kan hämtas från motiven till förslaget till plan- 

och bygglag (se prop. 1985/86:1 s. 384-390; jfr även 4 kap. 2 § expropriationslagen). Har en skada å andra 

sidan bedömts vara av betydles skall den ersättas i sin helhet (prop. 1985/86:83 s. 40). 

 

Både östra Malmberget och randbebyggelsen drabbas av en ren förmögenhetsskada. 

Isoleringen som påverkar området gör det mindre attraktivitet. Bullerstörningarna 

sammantaget med en oro och estetiska störningar ger också ett minskade värde på 

fastigheterna. Frågan är dock om förmögenhetsskadan är så pass väsentlig att den ger rätt till 

ersättning?   

 

 

 Orts- och allmänhetvanlighetsrekvisit 4.7
För att en skada ska ersättas som miljöskada krävs att störningen inte är orts- eller 

allmänvanlig. Därmed krävs en prövning av störningen. Uppsatsen ämnar inte göra en 

prövning likt den som görs av domstol, utan diskuterar kring de resonemang som brukar 

anföras.  

 

4.7.1 Ortsvanlig störning 

Vad som menas med ortsvanlig störning beskrivs i prop. 1985/86:83:  

 
Med ortsvanliga störningar avses t.ex. de ordinarie störningar som kan uppstå när en ny fabrik förläggs till 

en industriort som redan tidigare har liknande störningar (prop. 1985/86:83 s. 41).  

 

I NJA 1999 s. 385 (Dalarömålet) om ny väg med buller och estetisk påverkan, så har man 

prövat ortsvanligheten genom att välja ut ett naturligt avgränsat delområde från orten i övrigt. 

Detta för att grunda ortvanlighetsprövningen med hänsynstagande till delområdenas 

förhållanden. I det här fallet konstaterade HD att Dalarö som ort hade en homogen karaktär 

som i huvudsak dominerades av villor, men att gatunätet inte var enhetlig. HD valde i sin 

prövning ut ett område söder om Dalarö kanal och Vadviken som begynnelsepunkt för 

ortvanlighetsprövningen (NJA 1999 s. 385). 

 

Ortsvanligheten gällande isoleringen av östra Malmberget prövas rimligen efter förhållandena 

i hela Malmberget. Det kan konstateras att det inte finns någon stadsdel i Malmberget som är 

isolerat på liknande sätt. Alltså kan vi dra slutsatsen att störningen i det här avseendet inte är 

ortsvanlig.  

 

Vidare så görs även en prövning av ortsvanligheten avseende de störningar som uppkommit i 

randbebyggelsen. Dessa störningar utgörs av buller och skakningar samt förfulning av 
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omgivningen. Jämför vi dessa störningar i randbebyggelsen med t.ex. Malmberget i sin 

helhet, så kan vi konstatera att de är ortsvanliga. 

 

4.7.2 Allmänvanlig störning 

Allmänvanligheten prövas också på störningarna i östra Malmberget och randbebyggelsen. I 

det här avseendet så ska allmänvanligheten prövas på isoleringen i östra Malmberget dvs. en 

undersökning görs på förekomsten av störningen under jämförliga förhållanden. 
 

Som exempel på en allmänvanlig störning kan nämnas de störningar som uppkommer när en fabrik 

förläggs till en ort som tidigare inte har någon industri eller i vart fall inte någon liknande fabrik, om dessa 

störningar är allmän förekommande under jämförliga förhållanden på annan ort (prop. 1985/86:83 s. 41). 

 

I det här fallet kan vi jämföra om en liknande typ av isolering finns, som innebär att en 

stadsdel avskärmas från de övriga. En jämförelse görs med andra gruvsamhällen i Sverige. Vi 

har inte funnit några sådana fall, vilket skulle kunna innebära att störningarna inte är 

allmänvanlig. 

 

En prövning genomförs så även på störningarna som förekommer i randbebyggelsen dvs. 

buller, skakningar samt förfulning av området. Randbebyggelsen ska här jämföras med 

liknande förhållanden. 

 

Allmänvanlighet kan då diskuteras utifrån närheten till gruvan. I NJA 1988 s. 376 resoneras 

kring orts- och allmänvanlighet beträffande störning från en kraftledning i ett s.k. 

industrilandskap (stora delar är eller kan bli exploaterade för industriändamål och 

sammanhängande anordningar) med bostadsområden. HD ansåg att en fastighet belägen i nära 

anslutning till miljöstörande industri av betydande omfattning måste räkna med ett visst mått 

av störningar. Detta oavsett om fastigheten tidigare hade ett skyddat läge (NJA 1988 s. 376).  

Detta skulle innebära att störningarna från gruvverksamheten är allmänvanliga för 

randbebyggelsen.  

 

4.7.3 Undantag från orts- och allmänvanlighetsrekvisitet 

Vissa störningar är aldrig orts- eller allmänvanliga. Som exempel anges i förarbetena 

störningar i form av sprängning eller när den skadelidandes hälsa påverkas (prop. 1986/85:83 

s. 41). Buller och skakningar från gruvverksamhetens sprängningar kan mot den här 

bakgrunden undantas från kravet på orts- och allmänvanlighet.  

 

Mindre störningar eller skador på grund av luftförorening eller buller kan däremot få tålas 

utan ersättning. Detta är dock avgörande beroende på de tekniska möjligheterna att förebygga 

störningen (prop. 1986/85:83 s. 41). Därmed blir det tvetydigt om buller omfattas av 

prövningen av orts- och allmänvanlighet eller inte, då bullret delvis härstammar från själva 

sprängverksamheten.  

 

4.7.4 Skälighetsbedömning och toleransgränser 

Eftersom en skälighetsbedömning ingår i prövningen av orts- eller allmänvanlighet finns det 

inte i lagen givna toleransgränser och riktlinjer för hur mycket den skadedrabbade bör tåla 

(prop. 1985/86:83 s. 41). Däremot finns föreskrifter om toleransgränser utarbetade av 

myndigheterna inom de olika tillämpningsområdena.  
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Skälighetsbedömningen beror på de krav som ställs på miljön. I prop. 1985/86:83 resoneras 

kring det faktum att värderingarna i samhället förändras.    

 
Även om en miljöstörning i dag anses som naturlig och svårfrånkomlig är det inte säkert att synsättet blir 

detsamma i framtiden när värderingarna i samhället förändras. Ett tecken på en sådan attitydförändring kan 

vara ändringar i de normer som myndigheterna ställer upp för acceptabla störningar, t.ex. för störningar 

genom buller. Skärps normerna kan det påverka bedömningen av vad den skadelidande skäligen får tolerera 

(prop. 1985/86:83 s. 42).  

 

I NJA 1999 s. 385 behandlas bland annat vägtrafikbuller angående bedömningen av ett par 

fastigheter som var utsatt för trafikbuller från den då nybyggda Dalarövägen. Statsmakterna 

ska då genom (prop. 1993/94:215, rskr. 1993/94:402) och (prop. 1996/97:53, rskr. 

196/97:174) ha antagit en handlingsplan mot buller, där vägtrafikbuller ingick.  Enligt 

handlingsplanen så bör inte bullernivåerna utomhus vid husfasaden överstiga 55 dB samt att 

de maximala nivåerna inomhus inte bör överstiger 45 dB. Kan inte bullernivån reduceras till 

en godtagbar kostnad, så får man istället reducera inomhusnivåerna till 30 dB (NJA 1999 s. 

385). Prövningen av störning för randbebyggelsen blir således beroende av vilka angivna 

toleransgränser och miljökvalitetsnormer som antagits för kommunen.  

 

Verksamheter som är samhällsnyttiga (reningsverk eller motorväg) medför högre 

toleransgräns än andra verksamheter. Detta gäller särskilt vid rena förmögenhetsskador till 

följd av en samhällsnyttig verksamhet som värdeminskning av fastighet pga. daghem eller 

busstation inom ett villaområde (prop. 1985/86:83 s. 41-42). Frågan är om toleransgränsen är 

extra hög för randbebyggelsen gällande buller och skakningar, eftersom gruvan är en 

samhällsnyttig verksamhet? 

 

Psykiska och estetiska störningar går inte att mäta utan blir behandlade genom en subjektiv 

bedömning. Toleransgränsen för vad som skäligen bör tålas får helt enkelt bestämmas från 

fall till fall (Se NJA 1988 s. 376, NJA 1999 s. 385). 

 

I NJA 1999 s. 385 (Dalarömålet) prövas rätten till ersättning för störningar i form av buller 

och estetiska inverkan till följd av väg. Där kom man fram till att resp. fastighets minskade i 

värdet med 110 000, 48 000 och 114 000 kr. Det var svårt att lägga ihop störningarna och 

estetiska immissioner för det är möjligt att mäta bullerstörningarna, men inte estetiska 

immissionerna. Den metod som användes var att mäta estetiska störningar utifrån den 

ekonomiska betydelsen av immissionerna och fastigheternas marknadsvärdeminskning. 

Därefter användes värdeminskningen som utgångspunkt för ersättningen (NJA 1999 s.385).  
 

Toleransgränsen gäller vidare för störningen och inte skadan som störningen orsakar. I 

praktiken får detta betydelsen att vanliga skador kan ersättas om störningen är ovanlig (prop. 

1985/86:83 s. 41). 

 

  Orsaksamband  4.8
För att störningen ska anses ha orsakat en skada så ska det finnas ett tydligt orsakssamband 

enligt 32 kap. 3 § tredje stycket MB. 
 

32 kap. 3 § tredje stycket En skada skall anses ha orsakats genom en störning som avses i första stycket, 

om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt 

omständigheterna i övrigt föreligger övervägande sannolikhet för ett sådant orsakssamband. 
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Enligt förarbetena ska den skadelidande styrka att det förekommit en störning som svarande 

är ansvarig för. Det är inte tillräckligt med en övervägande sannolikhet bara för att svarande 

bedrivit en miljöfarlig verksamhet, utan yrkande ska bevisa att det finns en störning. 

Därutöver ska den skadelidande påvisa att denne har drabbats av en person-, sak- eller 

förmögenhetsskada. När den skadelidande visat att det förekommit en störning som svarande 

ansvarar för och att en skada har inträffat, räcker det däremot att visa att störningen med 

övervägande sannolikhet har orsakat skadan.  Kravet på bevisning blir i detta avseende 

mildare än i andra skadeståndstvister. Detta får anses ha en särskild betydelse när 

orsaksambandet är invecklat och svårgripbart. (prop. 1985/86:83 s.45-46). 

 

Orsaksambandet mellan störning och skada innebär inte mer än att sambandet ska läggas till 

grund för prövning av skadeståndskravet. Det ger dock inte någon automatisk rätt till 

skadestånd som kan vara utesluten på annan grund, till exempel att störningen var av 

oförutsebar, icke-typisk eller avlägsen art (prop. 1985/86:83 s.48). 

 

Hellner & Radetzki (2010) konstaterar att det ibland kan vara svårt att skilja på förluster 

orsakade av miljöstörande verksamhet och förhållanden i allmänhet eller de skadedrabbade 

själva (Hellner & Radetzki, 2010). Den skada som uppstår för de skadedrabbade i östra 

Malmberget går att diskutera utifrån detta perspektiv. Förminskas deras rätt till ersättning av 

det faktum att de borde insett konsekvenserna av att bo intill en gruva och valt en annan 

bostadsort redan innan gruvexpansionen skedde?   
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5 Hur skapas en skyddszon mellan gruva och bebyggelse? 
Hur skapas en skyddszon mellan gruva och bebyggelse? Vilka olika juridiska lösningar finns?  

 

Den del av bebyggelsen som måste avvecklas i 

Kiruna är placerat strax intill LKAB:s 

gruvområde, och breder ut sig inåt staden 

LKAB:s produktionstakt, i vilken takt malmen 

bryts, påverkar när markdeformationerna 

uppstår (se figur 4). Därför är det svårt att 

fastställa hur fort stadsomvandlingen kommer 

ske (LKAB, 2012f). Arbetet med att flytta och 

riva staden allt eftersom gruvan avancerat in 

mot staden beräknas ta år och har därför in-

delats i etapper. Den första etappen har på-

börjats och det är den etappen examensarbetet 

ska titta lite närmare på. 

 

 Beskrivning av området för 5.1
stadsomvandling 

Det område som berörs av etapp 1 är placerat 

mellan LKAB:s gruvområde och Hjalmar Lund-

bohmsvägen, där järnvägsparken avgränsar i 

norr (se figur 5 och bilaga 4). Området inne-

håller flera viktiga samhällsfunktioner som 

måste omlokaliseras t.ex. stadens järnvägsstat-

ion, Europaväg E10 (Lombololeden) och stads-

huset. Därutöver måste ca 300 bostäder placeras 

till annan plats.  I övrigt består området av stora 

friytor, däribland parkområdet Iggesundspark-

en. Tanken är att all bebyggelse ska avvecklas 

inom en snar framtid (Kiruna kommun, 2010a).  

 

Dagens markanvändning utgörs av tätbebyg-

gelse med allmän platsmark (park, gator) och 

kvartersmark (bostäder, hotell, stadshuset) samt 

järnvägen, E10 och delar av LKAB:s gruvom-

råde (Kiruna kommun, 2010a). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Prognoskarta nivå 1365  

(Källa: LKAB, 2012g).  

Figur 5. Område för stadsomvandling, etapp 1 

(Källa: Kiruna kommun, 2012).  
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 Kiruna kommuns lösning – en s.k. gruvstadspark 5.2
För att de bebyggda områdena ska slippa ha gruvindustrin som granne, så har Kiruna kom-

mun tänkt göra ett parkområde mellan gruvan och samhället. Målsättningen är enligt 

kommunens intentioner att skapa en form av skyddszon.  

 

5.2.1 Ny detaljplan  

Ett sätt att lösa problematiken med en skyddszon, är att göra som Kiruna kommun har gjort 

och lägga ut skyddszonen som kvartersmark för industriområde i detaljplan. Kommunen 

ändrar alltså användningen i den nya planen till gruvindustriområde, se Detaljplan Bolaget 

11:4 m.fl. Gruvstadspark (2010). Kvartersmark är mark som i en detaljplan inte ska vara 

allmän plats eller vattenområde (PBL 1:4).  

 

Skyddszonen har de benämnt ”Gruvstadsparken” (se figur 6) och det ska bli en park öppen för 

allmänheten. Gruvstadsparken innebär att den nuvarande markanvändningen kommer 

fortsätta tills markdeformationerna blir allt för märkbara och överskrider de gränsvärden som 

bestämts av miljödomstolen.  

 

När markdeformationerna blir påtagliga avvecklas bebyggelsen och ersätts med en park dit 

allmänheten har tillträde. Då risken för ras och sättningar uppstår kommer aktuellt område att 

inhägnas och förbjudas tillträde, men fortsätta behålla egenskapen av parkmiljö.  Gruvan 

behöver inte markytan för sin verksamhet och kommunens tanke med parkmiljön är att skapa 

en mjuk övergång mellan gruvan och staden. Då planen vinner laga kraft kommer stora delar 

av planområdet att utgöra gruvindustrimark med egenskapen ”gruvstadspark” (Kiruna 

kommun, 2010a). 

Figur 6. Gruvstadspark (Källa: Kiruna kommun, 2010a) 
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5.2.2 Avtal mellan LKAB och Kiruna kommun 

Det har upprättats två avtal mellan LKAB och Kiruna kommun gällande etapp 1. Det ena 

avtalet är ett civilrättsligt avtal och det andra är ett genomförande avtal. Kommunen har 

konstaterat att deras strategi för stadsomvandlingen, att skapa en gruvstadspark, delvis inte 

ryms inom plan- och bygglagens tänkta tillämpningsområde: 

 
Planen innehåller flera frågor som inte går att enbart lösa med stöd Plan- och Bygglagen, 

Fastighetsbildningslagen, Minerallagen, Miljöbalken och Vattentjänstlagen. Genomförandefrågor av mer 

allmän karaktär liksom initierings- och finansieringsfrågor måste också lösas utanför PBL’s räckvidd. Av 

den anledningen kompletteras planen med ett civilrättsligt avtal, genomförandeavtal […] (Kiruna kommun, 

2010a, s. 25).   

 

Detaljplanens genomförandeavtal
2
 mellan LKAB och kommunen är därför av civilrättslig 

karaktär och därmed inte bindande för Miljö- och byggnämnden. Däremot måste nämnden 

följa PBL och ändå fatta beslut enligt de planbestämmelser som detaljplanen omfattar (Kiruna 

kommun, 2010a). 

 

Det civilrättsliga avtalet reglerar kostnadsfördelningen mellan LKAB och Kiruna kommun 

samt markåtkomst och ersättning mellan parterna (Kiruna kommun & LKAB, 2011a). 

Genomförandeavtalet handlar om hur omvandlingen av området från nuvarande verksamhet 

till industriområde ska genomföras (Kiruna kommun & LKAB, 2011b). 

 

5.2.3 Planbestämmelser 

En detaljplan medför vissa regleringsverktyg för kommunen att kontrollera 

markanvändningen. Miljö- och byggnämnden är bunden av en detaljplan, men inte av civila 

avtal. Med hjälp av s.k. planbestämmelser kan kommunen på detaljnivå reglera utformningen 

av gruvstadsparken.  

 

Kommunen vill förhindra att platsen bebyggs och allmänheten ska få tillträde till 

kvartersmarken. Dessutom vill kommunen på ett smidigt sätt avveckla eller flytta 

byggnaderna. Inte minst finns intresse i hur man flyttar på kulturbyggnaderna (Kiruna 

kommun, 2010a, s. 29 - 30).  

 

Planbestämmelsen ”gruvstadspark”.  

När det gäller planbestämmelsen ”gruvstadspark” finns begreppet enligt Detaljplan Bolaget 

11:4 m fl. (2010) inte i Boverkets råd och anvisningar för hur detaljplaner upprättas.  Det 

klargörs att gruvstadsparken endast är en egenskapsbestämmelse, området i sig har 

markanvändningsbestämmelsen gruvindustri (Kiruna kommun, 2010a).  

 

Hur är det då möjligt att skapa en s.k. gruvstadspark med stöd av PBL? Enligt Detaljplan 

Bolaget 11:4 m fl. har begreppet stöd i 4 kap. 12 § 2 p. PBL det vill säga att kommunen i en 

detaljplan får bestämma skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen.  
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[…] Gruvstadsparken är en egenskapsbestämmelse för markens anordnande inom ett område med 

markanvändningsbestämmelsen gruvindustri. Gruvstadsparkbegreppet har stöd i Plan- och Bygglagen (5:7 

pkt 11)
3
 där det ges rätt att ha planbestämmelser som innebär krav på skyddsanordningar för att motverka 

störningar från omgivningen. I PBL systemet kan man därför klassa gruvstadspark som ett skyddsområde 

mellan stadsbebyggelsen och den tunga industrin (Detaljplan Bolaget 11:4 m fl., 2010, s. 29). 

 

Tillfällig användning (PBL 4:26) 

Kommunen kan bestämma en tillfällig användning av mark eller byggnad som inte 

omedelbart behöver tas i anspråk för att fullfölja detaljplanen (PBL 4:26).  

 

Tanken är att en tillfällig användning av marken ska reglera såväl bebyggelsen och nödvändig 

infrastruktur som att området temporärt är park, även om den praktiska biten styrs av ett 

civilrättsligavtal och ett genomförandeavtal (Kiruna kommun, 2010a). 

 
Bestämmelser om tillfällig markanvändning i avvaktan på att marken skall utgöra gruvindustrimark stärker 

de boendes trygghet då de bor inom ett bostadskvarter. Dagen då den tillfälliga markanvändningen upphör 

enligt planbestämmelserna kan kommunen tillsammans med gruvägaren pröva om den tillfälliga 

markanvändningen skall avvecklas eller förlängas (Kiruna kommun, 2010a, s.14 ).  

 

För att ge en trygghet till de boende i området, så använder sig Kiruna kommun av att 

bostäder och infrastruktur får en tillfällig användning. De ska få finnas kvar så länge som 

området har markdeformationer inom de gränsvärden som Mark-och miljödomstolen har 

fastställt som krav för området (Kiruna kommun, 2010a).   

 

Behålla parkmark 

För att behålla parkmiljön kommer ny bebyggelse inte bli tillåten med undantag för tillfälliga 

byggnader för information och service gällande stadsomvandlingen. När marken blivit 

gruvindustri får den inte heller användas för upplag och nya utfarter får inte anordnas. Detta 

har reglerats genom planbestämmelsen ”prickmark” dvs. punktprickad mark på plankartan 

(Kiruna kommun, 2010a). 

5.2.4 Markägarförhållanden 

LKAB äger de flesta fastigheterna inom området. Tanken är att LKAB på sikt ska förvärva all 

mark och med dessa bilda en fastighet alternativt föra över dessa till en redan existerande 

fastighet enligt FBL. Kommunens intentioner är att LKAB ska förvärva merparten av marken 

eller ha rådighet över den innan planarbete påbörjas. Kommunen är idag huvudman för 

allmän platsmark inom planområdet. Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 

kommer att avvecklas när dessa blir obrukbara (Kiruna kommun, 2010a). 

 
Markanvisning 

När LKAB:s gruvbrytning ger upphov till markdeformationer över miljödomstolens 

gränsvärden, och området blir gruvindustri enligt detaljplanen, måste LKAB enligt 

minerallagen ha en markanvisning från Bergstatens som tillåter den negativa markpåverkan 

(Kiruna Kommun & LKAB, 2011b). Enligt 9 kap. 2 § ML ska mark anvisas som inom eller 

utanför koncessionsområdet hotas av ras eller sättningar till följd av bearbetningen. 

                                                      
 
 
3

 Se nuvarande 4 kap. 12§ Plan- och Bygglag (2010:900)  
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 Finns det några andra lösningar?  5.3
Vi ska nu se om det kan tänkas finnas några andra lösningar på problemet. För att inrätta en 

skyddszon finns två valmöjligheter: upprätta en ny detaljplan eller inte använda detaljplan.  

En översiktsplan måste däremot alltid finnas för hela kommunen (PBL 3:1). Med 

översiktsplanen kan kommunen ange grunddragen för markanvändningen och hur bebyggd 

miljö ska användas, utvecklas eller bevaras (se avsnitt 2.2.4). Planen kan innehålla så väl 

beskrivande delar som konkreta ställningstaganden (prop. 2009/10:170 s. 178).  

 

Ett alternativt sätt att lösa problemet med en skyddszon kan vara att upplösa de nuvarande 

detaljplanerna som finns över området, utan att ersätta med ny detaljplan, och låta 

gruvbolaget köpa upp marken. När så detaljplanerna är upphävda gäller översiktsplanen, som 

vägledande för bland annat byggande och annan användning.  

 

Har översiktsplanen gjorts om för syftet parkområde, så regleras så väl gruvdriften som 

bygglov för området. Gruvbolaget kan här förvärva marken och upplåta den för allmänheten 

genom avtal med kommunen. Markåtkomsten kan göras med frivilliga avtal eller 

expropriation för syftet att skapa en park. På detta följer vissa expropriationsvillkor som 

måste prövas innan tillstånd kan ske (se avsnitt 2.4). Är syftet att göra ett gruvområde så kan 

dock inte expropriation användas utan marken får anvisas enligt minerallagen (ML 9:2).  

 

Kommunen står som huvudman även om planen har upplösts och på så sätt kan vägar och 

ledningar skötas av dem. När gruvan närmar sig och deformationerna når de gränsvärden som 

har satts upp, så ansöker gruvan om markanvisning, där bergmästaren kan besluta att gruvan 

ska ta mark utanför koncessionsområdet pga. sprickor och deformationer (ML 9:2). Den 

successiva avvecklingen av infrastruktur och bildande av park får dock regleras med 

civilrättsliga avtal. Införandet av skyddszonen sker därmed delvis inom avtalslagens 

tillämpningsområde. 

 

En intressant fråga är dock vad som sker om gruvbolaget inte vill ingå avtal med kommunen 

eller annan markägare. Går det fortfarande att bilda en skyddszon mot gruvindustri?   
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6 Slutsats och diskussion 
Målsättning med det här arbetet har varit att analysera lagstiftningen och belysa den 

problematik som har uppstått när gruvan kommer in på tätbebyggt område. I detta avsnitt 

besvaras och diskuteras de frågeställningar som ställdes i inledningen beträffande våra tre 

delområden: samhällekonomisk bedömning, begreppet miljöskada och en skyddszon mellan 

gruva och samhället.  

 

 Avvägning mellan olika samhällsekonomiska intressen 6.1
För gruvverksamhet måste två tillstånd beviljas av bergmästaren: undersökningstillstånd och 

bearbetningskoncession.  Beträffande ansökan om undersökningstillståndet så görs det vid 

denna prövning ingen intresseavvägning. Slutsatsen blir därmed att det först i ett senare skede 

som en avvägning kan tänkas ske mellan olika intressen. Prövningen vid 

bearbetningskoncessionen är mer omfattande än vid undersökningstillståndet och består 

huvudsakligen av fyra punkter: malmbevisning, lämplighetsbedömning, miljöprövning och 

förhållandet till detaljplan och områdesbestämmelser. 
 
Kraven på såväl malmbevisningen som lämplighetsprövningen innehåller inte någon 

avvägning mellan samhällsekonomiska intressen, i vilket fall så nämns inget om detta i 

förarbetena och lagtexten. Miljöprövningen enligt MB handlar om att göra en avvägning 

mellan natur och kulturmiljö och olika samhällsekonomiska intressen. Det får inte finnas 

något hinder som motverkar miljöbalkens mål dvs. en god hushållning och en hållbar 

utveckling. Beslut fattas sedan efter en jämförelse mellan de motstridiga intressena, där det 

intresse som har störst tyngd vinner. Vid tveksamheter ska alltid det alternativ väljas som bäst 

gynnar en hållbar utveckling. 

 

Det finns olika riksintressen som anses vara mycket betydande för riket i form av natur och 

kulturmiljö, försvarshänseende eller mineralfyndigheter. I en konflikt mellan olika 

riksintressen ska det väljas som medför en långsiktig hushållning med naturresurserna. Här 

prövas värdet av att bryta fyndigheten mot vikten av de övriga intressena. Mineralintresset 

ska skyddas så långt som möjligt, hänsyn ska tas till praktiska och ekonomiska konsekvenser 

av gruvdrift. Detta kan tolkas som att en bedömning ska göras mellan fördelar och 

nackdelarna med att bryta fyndigheten utifrån vad det ger för samhället på såväl riksnivå som 

lokal nivå.  

 

Det är inte bara riksintressena som hänsyn ska tas till, utan en stor vikt ska läggas på de 

regionala och lokala intressena. Här bedöms troligen vad mineralbrytningen ger för regionen 

i avseende på arbetstillfällen, skatteintäkter och en växande region mot utsläpp, buller, 

skakningar och en förfulad miljö. 

 

Bergmästaren är vidare bunden till att följa den kommunala planeringen. När så gruvan 

kommer in på detaljplanelagt område, får en bearbetningskoncession inte strida mot 

detaljplan, även om en mindre avvikelse från planen får göras. Detta innebär att kommunen 

kan anses ha en monopolställning i frågan. Däremot är det ändå så att kommunens intressen 

får stå tillbaka om gruvverksamheten är av riksintresse. Vid en konflikt i 

markanvändningsfrågan gällande kommunens intressen gentemot mineralintresset, så blir det 

i slutändan ett planföreläggande där regeringen beslutar i frågan. Beslutet om koncession 

innebär att gruvan får prioritet framför bebyggelsen. Koncessionsbeslutet är avgörande 
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eftersom gruvan inte kan lokaliseras till en annan plats, vilket medför att minerallagens 

hänsynstagande till annan parallell lagstiftning försvåras.  

 

 Jämförelse mellan kostnad och nytta? 6.2
Enligt förarbeten och lagtext så finns det inte nämnt att en samhällsekonomisk kalkyl ska 

göras vid bedömningen av en gruva, som i stort sätt innebär en samlad ekonomisk bedömning 

av alla de konsekvenser för samtliga som berörs av ett gruvprojekt. Om en sådan kalkyl 

skulle göras, så skulle det innebära att man även tog hänsyn till kostnaderna för att flytta och 

upprätta nya byggnader i Kiruna och Malmberget.  

 

Jämför vi gruvverksamheten med ett annat betydelsefullt projekt som byggandet av allmänna 

vägar, så ska det där alltid enligt väglagen göras en totalekonomisk bedömning på 

kostnaderna av projektet (VägK 25§). Den bedömning som görs vid bearbetningskoncession 

omfattar snarare en övergripande ekonomisk bedömning av politisk art utifrån uppskattningar 

från vad fyndighetens framtida intäkter kan ge. Bergmästarens beslut om tillstånd sker med 

hänsynstagande till praktiska och ekonomiska konsekvenser, genom att väga de fördelar och 

nackdelar som fyndigheten i stort kan uppskattas ge regionen. Om några beräkningar ska ske 

på detaljnivå framgår inte av lagtexten.  

 

 Rätt till ersättning för miljöskada? 6.3
Skador som omfattas av begreppet ”miljöskada” ska ha uppkommit av en sådan störning som 

anges i 32 kap. 3 § MB. De första sju punkterna är tydliga på vad som är en störning enligt 

miljöbalken. Den åttonde ger dock upphov till mer fria tolkningar (Se NJA 1996 s. 634).  

 

6.3.1 Isolering av bostadsområde 

Om isolering av bostadsområde är ersättningsgill enligt miljöbalken beror på domstolarnas 

bedömning av begreppet ”annan liknande störning”. Isolering av bostaden finns inte angivet i 

varken lagtext eller i förarbeten, några rättsfall på området går inte heller att hitta. En tolkning 

får därför göras utifrån de sekundära störningarna ”begränsad tillgänglighet”, ”ökade 

transportsträckor” och ”minskad attraktivitet i området” samt de psykiska immissioner som 

medföljer. 

 
Prövas de sekundära störningarna var för sig är det mindre troligt att de blir ersättningsgilla. 

Prövas de däremot tillsammans finns större möjlighet. Ett ensamt bi räknas inte som en annan 

liknande störning, men det gör en hel bisvärm som varje dag passerar verandan. Det här 

öppnar upp för tolkningen att störningen ska vara av relativt stor omfattning för att en 

störning enligt miljöbalken ska föreligga. Vidare drabbas de boende av en oro inför framtiden 

till följd av isoleringen och gruvverksamheten. Detta är en psykisk störning som ger upphov 

till bl.a. minskade fastighetsvärden (ren förmögenhetsskada). Störningen finns exemplifierad 

under begreppet ”annan likande störning” och ger därför rätt till ersättning.  

 

Sammanfattningsvis är det osäkert om en domstol fastställer isolering av bostaden som rätt till 

ersättning för miljöskada. En samlad bedömning av de störningar som följer av isoleringen 

indikerar att en störning möjligtvis föreligger enligt miljöbalken, och isolering är utifrån vår 

bedömning varken orts- eller allmänvanlig för svenska gruvsamhällen. Detta är en väldigt 
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svårbedömd fråga och beror helt på hur yrkande lägger fram sin sak och hur domstolen 

resonerar.  

 

6.3.2 Randbebyggelse 

De olägenheter som drabbar randbebyggelsen är enklare att fastställa än vid isolerings-

problemet. Att fastigheten minskar i värde till följd av kombinationen av de störningar som 

förekommer är en ren förmögenhetsskada. Den försämrade kvalitén i boendet är en 

personskada om den ger uttryck i form av obehag som sömnlöshet, är sjukdomsalstrande eller 

liknande. Förfulning av omgivningen är en ideell skada då störningen också påverkar boendet 

och inte bara fastighetsvärdena. Olägenheterna är därmed föremål för prövning av ersättning.  

 
Buller, vibrationer, luftföroreningar, förfulad omgivning och en oro till följd av närhet till 

gruvan är ersättningsgilla störningar enligt miljöbalken. Gruvans förfulning av 

omkringliggande miljö skadar fastighetens marknadsvärde och är därmed en estetisk störning. 

Oron att bo intill gruvan är en psykisk störning. Eftersom närheten till gruvan påverkar 

fastighetspriserna är den psykiska störningen ersättningsgill.  

 

Slutbedömningen är att det förvisso går att påvisa att randbebyggelsen omfattas av en 

miljöskada. Däremot är det inte troligt att rätt finns för ersättning. Även om skador och 

störningar omfattas av miljöbalkens bestämmelser är de att anses vara orts- och 

allmänvanliga. Skälighetsbedömningen beror på givna toleransgränser och 

miljökvalitetsnormer. Så som konstaterats tidigare, understiger buller möjligen givna 

toleransgränser och ger därför inte rätt till ersättning. Intressant är om gruvverksamheten, en 

samhällsnyttig verksamhet, gör att toleransgränserna är oskäligt höga?  

 

Fastigheterna som ligger intill ett koncessionsområde påverkas inte i den omfattning av buller 

och skakningar som föranleder att de vid första bemärkelsen klassas som en miljöskada. 

Däremot uppfyller dessa fastigheter inte ett rimligt krav på en god bostadsmiljö av t.ex. 

estetiska störningar i kombination med buller och skakningar i området. Även fast bullret och 

skakningarna här anses vara i lagens mening acceptabla, så påverkar de helhetsbilden av 

fastigheten negativt. Vem vill t.ex. köpa en fastighet som har en gruvindustri nära, där buller 

och skakningar och en ful miljö påverkar, och som inom en kort tid kommer att inlösas av 

denna? Risken finns då att fastighetsägaren blir låst och inte kan sälja sin fastighet.  

 

 Hur skapas en skyddszon?  6.4
En skyddszon kan antingen bildas med en ny detaljplan eller så låter man endast den 

fördjupade översiktsplanen reglera markanvändningen. Vid det senare alternativet är 

expropriation för parkändamål en tänkbar möjlighet för att bilda skyddszonen.  

 

I Kiruna har kommunen löst frågan om en skyddszon mellan gruvan och samhället med en 

s.k. gruvstadspark. Skyddszonen har enligt kommunen inte helt lyckats lösas inom ramen för 

plan- och bygglagen och tillämpliga lagar, därför har man varit tvungen att använda sig av 

genomförandeavtal kompletterade med civilrättsliga avtal. 

 

Eftersom lagstiftningen inte helt och hållet löser finansiering-, initierings- och 

genomförandefrågor blir civilrättsliga avtal nödvändiga. Kommunen hamnar därmed indirekt 

i en beroendeställning gentemot gruvbolaget och dess sammarbetsvilja. Det skulle underlätta 
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om plan- och bygglagen eller minerallagen reglerade en skyddszon för att undvika behovet av 

civilrättsliga avtal.  

 

 Avslutande reflektioner 6.5
Samspelet mellan miljöbalken och minerallagen kan anses fungerar bra. Det ska göras ett 

hänsynstagande till intressena i miljöbalken vid tillämpningen av beslut enligt minerallagen, 

därmed så verkar bestämmelserna i de enskilda lagarna parallellt.  

 

När det gäller samspelet mellan minerallagen och plan- och bygglagen, så har vi inte sett att 

lagstiftningarna skulle vara direkt oförenliga. Lagarna verkar parallellt och tar hänsyn till 

varandra, t.ex. ska bergmästaren vid sitt tillståndsgivande ta hänsyn till den kommunala 

planeringen genom att bearbetningskoncession inte får strida mot detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Utrymmet som finns i lagen för ”mindre avvikelse från plan” påvisar 

ytterligare att en form av samspel ska ske mellan parallell lagstiftning. Vid situationer som 

den i Kiruna och Malmberget, uppstår en viss oförenlighet i den praktiska tillämpningen av 

lagsystemet. Här handlar det inte om ”mindre avvikelse från plan”, utan en omfattande 

förändring i stadstrukturen. Avsaknaden av lokaliseringsalternativ för gruvdrift och det starka 

riksintresset för mineralbrytning, leder till att intentionerna om ett samspel mellan 

minerallagen och plan- och bygglagen förvåras.   

 

Vidare är minerallagen inte tänkt att verka i tätbebyggt område, därför finns det troligtvis inte 

reglerat att hänsyn ska tas till en stadsflytt. Detta lämnar en rad obesvarade frågor. I tillämplig 

lagstiftning uttrycks inte vem som skall ansvara för finansieringen av en flytt av byggnader, 

vilket är något som med fördel gärna ska regleras. Enligt 7 kap. minerallagen ska 

fastighetsägarna ersättas för de skador som gruvverksamheten orsakar, dvs. det finns en 

skyldighet att betala ersättning för sättningar etc. i mark och byggnader. Däremot står det 

ingenting om att betala för att flytta på en oskadad byggnad, eller riva och bygga upp nytt. 

Kulturminneslagen och plan- och bygglagen reglerar i sin tur endast att byggnader inte får 

rivas, förändras eller förvanskas, vilket skapar frågetecken kring bevarandet av 

kulturminnesbyggnader inom avvecklingsområdet.  

 

Beträffande boendesituationen i gruvsamhällena så är miljöbalken till viss del oklar. 

Oklarheterna ligger i begreppet ”annan liknande störning” och dess omfattning. Dessutom kan 

det vara svårt att påvisa orsaksambandet mellan gruvverksamheten och störningen då det inte 

räcker med en övervägande sannolikhet. Bevisbördan ligger på den yrkade, det är kostsamt att 

utreda en skada och förloraren får betala rättegångskostnaderna. En osäkerhet kring rätten till 

ersättning påverkar kanske därför många att låta bli att driva frågan vidare, även fast de 

kanske har rätt till skadestånd. En god boende miljö är att anses vara en grundläggande 

mänsklig rättighet, och därför borde begreppet ”annan liknande störning” utredas så att det 

inte föreligger några tveksamheter i dess tillämpning.   

 

Avslutningsvis så krävs en viss kreativitet för att lösa de nya okonventionella situationer som 

har uppstått i de norrländska malmfälten. Detta beror möjligtvis på att lagstiftningen inte har 

hängt med i utvecklingen gällande gruvdriftens expansion inom stadsmiljö, och där behovet 

av samspel mellan gruva och stadsplanering har blivit stort. Vad som kanske skulle behövas 

är att lagstiftningen ses över så att den blir mer anpassad för att appliceras vid förhållanden då 

gruva kommer in i tättbebyggt område, vilket skulle kunna underlätta framtida tillämpningar 

inom liknande stadsomvandlingsprojekt.  



 
 

 
 
 

56 

7 Referenser 

 Tryckta källor 7.1
Hellner, J. & Radetzki, M. (2010). Skadeståndsrätt (8 uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik. 

Hultkrantz, L., & Nilsson, J. (2004). Samhällsekonomisk Analys. Stockholm: SNS Förlag.  

Julstad, B. (2004). Fastighetsindelning och markanvändning. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Kalbro, T. & Lindgren, E. (2010). Markexploatering. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Kalbro, T., & Lindgren, E. (2010). Markåtkomst och ersättning. Stockholm: Nordstedts 

juridik. 

 

 Otryckta källor 7.2
Bengtsson, B. (2003). Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken. I Ekbäck, P. (red.) 

Litteraturkompendium i Speciell fastighetsrätt. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.  

Bjurholt Ljungqvist, E. (2011). Minerallagen, miljöbalken och plan- och bygglagen – 

Tillståndsprocessen för undersökning och bearbetning av koncessionsmineral inom områden 

med detaljplan eller områdesbestämmelser. (Examensarbete). Luleå tekniska universitet, 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, 971 87 Luleå. 

Boverket (2006). PM om bestämmelser i detaljplan – vad är lämpligt och möjligt att reglera? 

Tillgänglig: http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/PM-

om-bestammelser-i-detaljplan-/ [2012-05-18] 

 

Ekbäck, P. (2006). Lagstiftning om mineraler och täkter. I Ekbäck, P. (red) 

Litteraturkompendium i Speciell fastighetsrätt. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.  

Forsberg, B., Meister, K. & Pettersson- Strömbeck, A. (2009). Rapport om upplevd hälsa och 

miljöstörning i Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Umeå: Umeå universitet (Yrkes- och 

miljömedicin Rapport, 2009:4).  

 

Gällivare kommun (2008a). Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 1 (Planförslag för 

Gällivare). Tillgänglig: http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Bygga--

Bo/Oversiktsplan1/Fordjupad-oversiktsplan/ [2012-06-03] 

 

Gällivare kommun (2008b). Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 3 

(Miljökonsekvensbeskrivning). Tillgänglig: http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Bygga--

Bo/Oversiktsplan1/Fordjupad-oversiktsplan/ [2012-06-03] 

Kiruna kommun (2010a). Detaljplan Bolaget 11:4 m.fl. Gruvstadspark. Antagandehandling 

2010-10-25. Tillgänglig: http://www.kommun.kiruna.se/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Aktuella-

detaljplaner/Bolaget-1145-med-mera-Gruvstadspark/ [2012-06-03] 

 



 
 

 
 
 

57 

Kiruna kommun (2010b). Miljökonsekvensbeskrivning. Till detaljplan för del av Bolaget, 

Gruvstadspark. Tillgänglig: http://www.kommun.kiruna.se/Bygga-och-

bo/Detaljplaner/Aktuella-detaljplaner/Bolaget-1145-med-mera-Gruvstadspark/ [2012-06-03] 

 

Kiruna kommun (2011). Bolaget 11:4 med flera Gruvstadspark. 

http://www.kommun.kiruna.se/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Aktuella-detaljplaner/Bolaget-

1145-med-mera-Gruvstadspark/ [2012-06-03] 

 

Kiruna Kommun & LKAB (2011a). Civilrättsligt avtal med bilagor. Tillgänglig: 

http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Aktuellt/Nya-avtal-den-21-februari-2011/ 

[2012-05-23] 

 

Kiruna Kommun & LKAB (2011b). Genomförandeavtal gruvstadspark. Tillgänglig: 

http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Aktuellt/Nya-avtal-den-21-februari-2011/ 

[2012-05-23] 

 

Ljus framtid för Sveriges gruvor. (2012). [Elektronisk] Dagens Nyheter, 2 maj. Tillgänglig: 

http://www.dn.se/ekonomi/ljus-framtid-for-sveriges-gruvor [2012-05-02] 

LKAB (2012a). Om oss. http://www.lkab.com/Om-oss/ [2012-05-09] 

LKAB (2012b). Gruvor. http://www.lkab.com/Om-oss/Koncernoversikt/Gruvor/  

[2012-05-09] 

 

LKAB (2012c). Samhällsomvandling. http://www.lkab.com/Framtid/Samhallsomvandling/ 

[2012-05-09] 

LKAB (2012d). Flera fyndigheter påverkar samhället. 

http://www.lkab.com/Framtid/Samhallsomvandling/Nar/Prognoser/Mer-om-prognoser-i-

Malmberget/ [2012-05-30] 

LKAB (2012e). Malmen och berget bestämmer takten. 

http://www.lkab.com/Framtid/Samhallsomvandling/Nar/ [2012-06-01] 

LKAB (2012f). Vi ser inte slutet på malmkroppen. 

http://www.lkab.com/Framtid/Samhallsomvandling/Nar/Matningar/Mer-om-matningar-i-

Kiruna/ [2012-04-28] 

 

  



 
 

 
 
 

58 

 Offentligt tryck 7.3
SFS 1971:954 Vägkungörelse. Näringsdepartementet, Stockholm.  

SFS 1972:207 Skadeståndslag. Justitiedepartementet, Stockholm 

SFS 1972:719 Expropriationslag. Justitiedepartementet L1, Stockholm.  

SFS 1978:948 Väglag. Näringsdepartementet, Stockholm.  

SFS 1988:950 Lag om kulturminnen m.m. Kulturdepartementet, Stockholm. 

SFS 1991:45 Minerallag. Näringsdepartementet, Stockholm.  

SFS 1998:808 Miljöbalk. Miljödepartementet, Stockholm.  

SFS 2010:900 Plan- och Bygglag. Socialdepartementet, Stockholm.  

 

1972:5 KungI. Maj:ts proposition med förslag till skadeståndslag m.m. 

Prop. 1985/86:83 Om ersättning för miljöskador 

Prop. 1988/89:92 Om ny minerallagstiftning m.m. Industridepartementet, Stockholm.  

Prop. 1997/98:45 Miljöbalk. Miljödepartementet, Stockholm.  

Prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Miljödepartementet, Stockholm.  

 

SOU 1983:53 Ny minerallagstiftning. Industridepartementet, Stockholm. 

 

 Rättsfall 7.4
NJA 1988 s. 376 

NJA 1996 s. 634 

NJA 1999 s. 385 

 

MÖD 2002:17 

MÖD 2003:93 

 

 Bildkällor 7.5
Figur 1: Gällivare kommun (2008a). Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 1 

(Planförslag för Gällivare). Tillgänglig: http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Bygga--

Bo/Oversiktsplan1/Fordjupad-oversiktsplan/ [2012-06-03] 

 

Figur 2: Gällivare kommun (2008a). Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 1 

(Planförslag för Gällivare). Tillgänglig: http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Bygga--

Bo/Oversiktsplan1/Fordjupad-oversiktsplan/ [2012-06-03] 

 



 
 

 
 
 

59 

Figur 3: Gällivare kommun (2008a). Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 1 

(Planförslag för Gällivare). Tillgänglig: http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Bygga--

Bo/Oversiktsplan1/Fordjupad-oversiktsplan/ [2012-06-03] 

 

Figur 4: LKAB (2012g). Prognoskarta nivå 1365. Tillgänglig: 

http://www.lkab.com/Framtid/Samhallsomvandling/Nar/Prognoser/Mer-om-prognoser-i-

Kiruna-/  [2012-06-03]  

Figur 5: Kiruna kommun (2012). Gruvstadsparken. 

http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Gruvstadsparken/ [2012-06-03] 

 

Figur 6: Kiruna kommun (2010a). Detaljplan Bolaget 11:4 m.fl. Gruvstadspark. 

Antagandehandling 2010-10-25. Tillgänglig: http://www.kommun.kiruna.se/Bygga-och-

bo/Detaljplaner/Aktuella-detaljplaner/Bolaget-1145-med-mera-Gruvstadspark/ [2012-06-03] 

 

Bild i bilaga 1: Kiruna kommun (2010a). Detaljplan Bolaget 11:4 m.fl. Gruvstadspark. 

Antagandehandling 2010-10-25. Tillgänglig: http://www.kommun.kiruna.se/Bygga-och-

bo/Detaljplaner/Aktuella-detaljplaner/Bolaget-1145-med-mera-Gruvstadspark/ [2012-06-03] 

 

Bild i bilaga 2: LKAB (2012g). Prognoskarta nivå 1365. Tillgänglig: 

http://www.lkab.com/Framtid/Samhallsomvandling/Nar/Prognoser/Mer-om-prognoser-i-

Kiruna-/  [2012-06-03] 

 

Bild i bilaga 3: Kiruna kommun (2012). Därför spricker berget. Tillgänglig: 

http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Markdeformationer/Darfor-spricker-

berget/ [2012-06-04] 

 

Bild i bilaga 4: Gällivare kommun (2008b). Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 3 

(Miljökonsekvensbeskrivning). Tillgänglig: http://www.gellivare.se/sv/Kommun/Bygga--

Bo/Oversiktsplan1/Fordjupad-oversiktsplan/ [2012-06-03] 

 

 
  



 
 

 
 
 

60 

8 Bilagor 

 Bilaga 1 – Deformationer 8.1

 

  



 
 

 
 
 

61 

 Bilaga 2 – Prognoskarta nivå 1365 8.2
 

  



 
 

 
 
 

62 

 Bilaga 3 – Raskantens utbredning 8.3

 

 

 

 

 Bilaga 4 – Planområdet Detaljplan Bolaget 11:4 m.fl. 8.4
Gruvstadspark 

 

 

 

 

 


