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1 INLEDNING 

Verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning har ett tillstånd enligt miljöbalken som 

slutar gälla 31/12-2025. Kiruna Kraft AB planerar därför att ansöka om nytt tillstånd 

enligt 9 kap. Miljöbalken för verksamheten. I stort kommer den planerade 

verksamheten ha samma omfattning som idag när det nya tillståndet blir klart, men 

vissa ändringar kommer att göras.   

 

I Kiruna sker idag en stor omställning och utveckling inom gruvindustrin, 

rymdforskningen och annan industri i kommunen. Parallellt pågår stadsomvandlingen 

där Kiruna centrum ska flyttas öster om nuvarande centrum. Dessa satsningar medför 

att Kiruna stad planerar för fler invånare. Att söka nytt tillstånd för Kiruna 

avfallsanläggning är ett sätt för Kiruna kraft AB att fortsätta erbjuda en hög service till 

kommuninvånarna och säkerställa att avfall tas om hand på ett resurseffektivt och 

hållbart sätt. Genom detta avgränsningssamråd påbörjar Kiruna Kraft AB 

ansökningsprocessen för avfallsanläggningen. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Huvudman:  Kiruna Kraft AB 

Anläggningens namn:  Kiruna avfallsanläggning 

Fastighetsbeteckning:  Kiruna 1:163 samt del av Kiruna 1:1 

Fastighetsägare:  Svenska staten (arrendeavtal finns, se avsnitt 4.4) 

Verksamhetsutövare:  Kiruna Kraft AB 

Adress:   Värmeverksvägen 12, 981 85 Kiruna 

Organisationsnummer:  556526-8371 

Kontaktperson:  Emilia Öberg 

Telefonnummer: 0980-796 56 

Kontaktperson e-post: emilia.oberg@tvab.kiruna.se 

Prövningsmyndighet: Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Tillsynsmyndighet: Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun  

 

2.2 GÄLLANDE TILLSTÅND 

För verksamheten på fastigheten Kiruna 1:163 samt del av Kiruna 1:1, finns följande 

gällande tillstånd för den verksamhet som idag bedrivs på platsen:  

 

2010-12-01 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, diarienummer: 551-7319-10, 

tillstånd enligt miljöbalken för lagring av förorenade massor inom Kiruna 

avfallsanläggning på fastigheten Kiruna 1:163, Kiruna kommun. 

Verksamhetskoder; 90.50 och 90.360. Högst 20 000 ton förorenade 

massor får lagras vid något enskilt tillfälle. Tillståndet gäller till den 31 

december 2025. 

2013-06-28 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, diarienummer: 551-4966-13, 

ändringstillstånd enligt miljöbalken för behandling av förorenade jordar 

på fastigheten Kiruna 1:163, Kiruna kommun. Verksamhetskoder; 90.70, 

90.160, 90.420 och 90.360. Ändringstillståndet avser behandling av max 

50 000 ton icke farligt avfall och 20 000 ton farligt avfall per kalenderår, i 

form av förorenade jordar. 
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2016-06-27 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, diarienummer: 551-7686-15, 

tillstånd till deponering, lagring och omlastning av hushållsavfall och 

verksamhetsavfall samt bearbetning och sortering av avfall på 

fastigheterna Kiruna 1:162 och del av Kiruna 1:1 kommun. 

Verksamhetskoder; 90.30, 90.45, 90.70, 90.90, 90.100, 90.130, 90.300 

och 90.330. Tillståndet omfattar: 

• Deponering av högst 12 000 ton inert avfall och icke-farligt avfall 

per år fram till utgången av år 2025. 

• Deponering av högst 2 000 ton farligt avfall per år fram till 

utgången av år 2025. 

• Lagring av 4 500 ton inert avfall vid något tillfälle. 

• Lagring av 65 000 ton icke-farligt avfall, varav 30 500 ton 

brännbart avfall vid något tillfälle. Lagring av brännbart icke-

farligt avfall ska upphöra vid utgången av år 2025. 

• Lagring av 1 200 ton farligt avfall vid något tillfälle, dock ej 

oljeavfall innehållande PCB eller andra klorerade föreningar. 

• Behandling av högst 75 ton oljeavfall per år, dock ej oljeavfall 

innehållande PCB eller andra klorerade föreningar. 

• Sortering av högst 30 000 ton bottenaska per år för återvinning av 

metaller. 

2.3 ÖVRIGA TILLSTÅND 

Verksamheten har tillstånd att hantera brandfarlig vara enligt 16 § lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor.  

 

Verksamheten bedöms inte omfattas av Seveso-lagen. 

3 VERKSAMHETSKODER 

I tabell 1 kan utläsas vilka verksamhetskoder som Kiruna Kraft AB ansöker om, enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251), för verksamheten på Kiruna 

avfallsanläggning.  

 

Tabell 1. Verksamhetskoder med tillhörande prövningsnivåer som Kiruna Kraft AB ansöker om, enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Verksamhetskod Prövningsnivå enligt Miljöbalken 

90.29 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt 
förbereda avfall för återanvändning. 

90.30 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt 
avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
   1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
   2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

90.50 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall 
som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
   1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
   2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
   3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
   4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 
   5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
   6. mer än 1 ton i andra fall. 

90.70 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera icke-farligt 
avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
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90.80 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-
farligt avfall, om mängden avfall är 
   1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
   2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 
Förordning (2016:1188). 

90.100 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna mer än 
10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
   1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
   2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. Förordning (2016:1188). 

90.131 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-
farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

90.300-i Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300-i gäller för att deponera icke-
farligt avfall som inte är inert, om 
   1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall 
per kalenderår, eller 
   2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. 

90.340 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för att deponera farligt 
avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

90.450 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att yrkesmässigt 
behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

90.406-i Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att återvinna eller 
både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 
   4. behandling av slagg eller aska. 
 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per 
dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

 

Verksamheten omfattas av Industriutsläppsförordningen, vanligen benämnt ”IED-

verksamhet”. En statusrapport för verksamheten lämnades in i samband med 

tillståndsprövningen 2016, se bilaga1. Statusrapporten kommer uppdateras så att den 

omfattar hela den sökta verksamheten. Den uppdaterade statusrapporten kommer att 

bifogas tillståndsansökan.  

  

För prövningskod 90.300 (deponering) finns ännu inte någon fastställd BAT-slutsats, 

men däremot för prövningskod 90.406i (behandling). Kiruna kraft gör bedömningen 

att deponering ska ses som anläggningens huvudverksamhet. Den precisering av bästa 

teknik som anges i BAT blir därmed inte bindande för anläggningen förrän det beslutas 

om BAT-slutsatser för deponering.   

 

Eftersom flera av de aktuella prövningspunkterna medför tillståndsplikt B, så prövas 

ansökan av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, Norrbottens län.  
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3.1 SKILLNADER MOT IDAG GÄLLANDE TILLSTÅND 

Kiruna Krafts ansökan kommer inte att omfatta verksamhetskod 90.435-i, återvinning 

eller bortskaffande av farligt avfall, i ansökan som kommer lämnas in. Inte heller 

verksamhetskod 90.90 ansöks om då inget behov av att behandla elektriska och 

elektroniska produkter finns i verksamheten. Verksamhetskod 90.450 kommer läggas 

till för att ha möjlighet att sortera avfall från oljeavskiljare. Verksamhetskod 90.80 

läggs till för sortering av icke farligt avfall som används för anläggningsändamål. 

Ansökan omfattar också att förbereda avfall för återanvändning, verksamhetskod 

90.29.Verksamhetskod för deponering av farligt avfall byts till 90.340 då mängden 

farligt avfall som deponeras är lägre än 2 500 ton per år. Verksamhetskod 90.406-i 

läggs till eftersom brännbart verksamhetsavfall, brännbart grovavfall och trä krossas 

inför att det ska förbrännas.  

4 SAMRÅDSPROCESSEN 

Verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21, 25 

och 72 § Miljöprövningsförordningen (2013:251), och ska då antas medföra en 

betydande miljöpåverkan enligt 6 § punkt 1 i Miljöbedömningsförordningen 

(2017:966). Detta samråd för Kiruna kraftvärmeverk är därför ett avgränsningssamråd.  

Samråd sker med länsstyrelsen, miljökontoret i Kiruna kommun samt ett antal andra 

myndigheter och organisationer som skulle kunna ha synpunkter på verksamheten. 

Fastighetsägare inom 500 m från anläggningen informeras om samrådet via brev. 

Allmänheten informeras även via annons i lokaltidningar. Föreliggande dokument 

utgör underlag för avgränsningssamråd. 

 

 

Figur 1. Kartan visar en cirkel med radien 500 meter från Kiruna avfallsanläggning, vilket utgör 

samrådskrets för närboende. 
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5 LOKALISERING 

Kiruna Avfallsanläggning är belägen i Kiruna kommun, ca 3 km nordost om Kiruna  

C efter väg 874 mot byn Kurravaara. Området där avfallsanläggningen ligger är  

inte detaljplanelagt. Av figur 2 nedan framgår avfallsanläggningens lokalisering i 

förhållande till tätorten. Närmaste planerade bostadsbebyggelse är belägen cirka 500 

m söder om verksamhetsområdets gräns, på skjutbaneområdet. Rekreationsområdet 

Varggropen finns cirka 500 meter väster om anläggningen, liksom en discgolfbana. 

Kiruna golfbana är belägen cirka 800 meter sydost om anläggningen, se figur 3. 

Kommunen planerar också för en ny begravningsplats direkt sydöst om anläggningen. 

Det ligger en bågskyttebana ca 200 m söder om anläggningen. I Översiktsplanen finns 

också ett krematorium angivet vid avfallsanläggningens södra gräns.  

 

Figur 2. Översiktskarta över Kiruna med avfallsanläggning utplacerat med röd ram i kartbilden. 
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Figur 3. Avfallsanläggningens lokalisering i förhållande till närliggande anläggningar. 

 

5.1 KOMMUNALA PLANER 

I Kiruna kommuns översiktsplan som antogs 2018 år området är markerat för 

avfallshantering. I översiktsplanen konstateras att verksamheten medför 

miljöstörningar såsom lukt, buller, förfulning av landskapet samt att risk för 

grundvattenförorening, nedskräpning, brand och skadedjur förekommer. I 

översiktsplanen görs även ett ställningstagande om att avfallshanteringen vid Kiruna 

avfallsanläggning måste förändras när nya centrums och skjutbaneområdets 

bebyggelse börjar utvecklas. 

 

I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centrum som antogs 2014 konstateras 

emellertid att avfallsdeponin berörs av stadsomvandlingen och följaktligen måste delar 

av, eller hela, verksamheten omlokaliseras och/eller anpassas. Området är därför 

avsatt som ett ”utredningsområde” i den fördjupade översiktsplanen.  

 

5.2 LOKALISERINGSUTREDNING 

Ett flertal alternativa lokaliseringar har utretts för verksamheten. Samtliga har 

förkastats då inget av alternativen har varit bättre lämpat än dagens lokalisering. De 

alternativa lokaliseringarna har visat sig vara olämpliga exempelvis till följd av 

samhällsomvandlingen och motstående intressen såsom gruvverksamhet och kommer 

beskrivas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
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5.3 ARRENDEAVTAL 

Det finns ett arrendeavtal upprättat 2015-04-10 (avtalsnummer 4275-15) mellan 

arrendatorn Kiruna Kiruna AB och jordägaren/upplåtaren Svenska staten. Det 

arrenderade området uppgår till 47,8 ha och upplåtelsetiden är 20 år fr.o.m. 2015-01-

01. Arrendet avser mark på fastigheten Kiruna 1:1 som omger fastigheten Kiruna 

1:163, se figur 4. Upplåtelsen sker med stöd av §32 rennäringslagen då arrendets 

lokalisering är beläget inom åretruntmarker för renbete vilka nyttjas av Gabna sameby. 

Arrendatorn ska tillse att utövandet av arrendet inte orsakar olägenheter för 

renskötseln. 

 

 

Figur 4. Kartskiss från arrendeavtal 4275-15 som visar arrendegräns och anläggningsgräns för Kiruna 

avfallsanläggning. 

 

5.4 FASTIGHETSBILDNING 

Kiruna kraft AB planerar att lämna in en ansökan om att detaljplanera marken som är 

markerad i gult i figur 5 för avfallsanläggningen. Det kan dessutom bli aktuellt med en 

fastighetsreglering som, om lantmäterimyndigheten fattar beslut om 

fastighetsreglering i enlighet med ansökan, innebär att Kiruna kraft AB kommer att bli 
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ägare till all mark som Kiruna avfallsanläggning idag ligger på, samt ytterligare 

angränsande yta till dagens verksamhet (se figur 5). Kiruna kraft AB har redan idag 

rådighet över platsen som anläggningen är belägen på idag (se stycke 6.3). Kiruna 

avfallsanläggnings yta kan komma att utökas när mer mark finns tillgänglig men 

huvudsyftet för en eventuell utökningen av området är att begränsa andra 

verksamheters möjligheter att angränsa till avfallsanläggningen. Om 

lantmäterimyndigheten fattar beslut om fastighetsreglering i enlighet med ansökan 

kommer hela verksamheten vara lokaliserad inom den nya fastigheten, vilken kommer 

att ägas av Kiruna kraft AB. 

 

Det troligaste scenariot är dock att verksamhetsområdet endast breddas i västlig 

riktning mot väg 874. 

 

Figur 5. Yta som Kiruna Kraft eventuellt kommer ha rådighet över i framtiden är markerad med gul linje. 

Yta som Kiruna Kraft idag har rådighet över är markerad i vitt. 

5.5 SKYDDSINTRESSEN 

5.5.1 BOENDE 

Närmaste bostadsbebyggelse byggs i skrivande stund cirka 500 m söder om 

anläggningen på skjutbaneområdet.  

5.5.2 FRILUFTSLIV 

Inom en radie av cirka 800 m från avfallsanläggningen finns ett flertal sport- och 

friluftsmöjligheter för Kirunas invånare. Det finns frilufts- och motionsspåret 

Varggropen, discgolfbana, golfbana och bågskyttebana, se figur 3.  

5.5.3 RIKSINTRESSEN 

Riksintressen i avfallsanläggningens omgivningar är: 

• Riksintresse för kulturmiljövård: Hela Kiruna tätort och Kiirunavaara. 

• Riksintresse för mineral: Verksamheten är lokaliserad inom område som utgör 

riksintresse för mineral.  

• Riksintresse för rennäringen: Ett riksintresseområde inom Gabna sameby 

tangerar avfallsområdets norra delar 
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• Riksintresse för naturvård: Kiruna Avfallsanläggning ligger även inom 

avrinningsområde till Torneälv vilken är ett riksintresse. 

 

5.5.4 NATUR OCH KULTURVÄRDEN 

Våtmarksområdet Tuollujänkkä med VMI-klass 2 ”högt naturvärde” tangerar 

verksamhetsområdet i de norra och nordöstra delarna (Naturvårdsverket, 2022), se 

figur 6. Det finns tre kulturhistoriska lämningar i form av bleckningar cirka 100 m 

söder om infarten mot Kiruna Avfallsanläggning och som närmast cirka 40 m utanför 

stängslet (Riksantikvarieämbetet, 2022).  

 

 

Figur 6. Karta med fornlämningar och våtmarksområdet Tuollujänkkä (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

 

Inga ytterligare registrerade naturvärden finns inom 5 km från anläggningen, enligt 

Skogsstyrelsens skogens pärlor (2022). 

 

Enligt SLUs artportal (2022) finns ett antal fynd i avfallsanläggningens närhet. 

Exempelvis har skrattmås och havstrut skådats, båda arterna är rödlistade. I MKB:n 

kommer arter som skådats, både på avfallsanläggningen och i dess närhet, att 

beskrivas och påverkan bedömas. 

5.5.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Såväl dagvatten som lakvatten (efter rening) avleds, via naturlig ytavrinning och 

anlagda dikes- och ledningssystem, till våtmarksområdet Tuollujänkkä (se figur 7). 
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Behandlat lakvatten leds från reningsanläggningen ut på myren Tuollujänkkä innan det 

via mindre vattendrag (Haukijoki, som omväxlande rinner över/under markytan) efter 

ca 2 km når sjön Tuollujärvi följt av huvudrecipienten Tuollujoki. Tuollujoki rinner i 

sydostlig riktning ca 4 km innan den flödar samman med Luossajoki, som i sin tur 

mynnar i Torneälven. Förutom Haukijoki passerar en mindre bäck som avvattnar delar 

av området väster om deponin. Även detta vattendrag mynnar på Tuollujänkkä.  

 

Huvudrecipienten Tuollujoki är en vattenförekomst och beskrivs mer ingående under 

kapitel 8.4 Vattenförekomster. 

 

Vattnets transport genom myren mot Haukijoki sker huvudsakligen i ostlig eller  

nordostlig riktning, beroende på myrområdets topografi. Myren har en tydlig  

lutning från väster, vilket medför att vattnet rinner ner mot myrens relativt flacka  

mittparti och därifrån vidare i ostlig-nordostlig riktning. 

 

 

Figur 7. Karta med vattendrag och våtmarker (Länsstyrelserna, VISS, 2022). 

 

5.1 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Jordartsförhållandena vid Kiruna avfallsanläggning består av ett ca 0,5 meter tjockt 

skikt av grusig, sandig morän som underlagras av mäktig sandig morän. Norr och 

öster om verksamhetsområdet utgörs området av myrmark, med en torvmäktighet som 

varierar mellan 0,6-2,7 meter. För jordarternas utbredning på området se figur 8. 
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Figur 8. Karta för jordarter (SGU, 2022). 

 

År 2004 utfördes hydrogeologiska och geotekniska undersökningar, där det bland 

annat identifierades geologiska barriärer i våtmarks- och moränområden samt att 

genomsläpplighet bedömdes, se Bilaga 2, PM Geologisk barriär för IFA- och FA-deponi.  

 

Den siltiga sandiga moränen (K-värde 1,6*10-8 m/s) utgör geologisk barriär för både 

deponin för farligt avfall och icke farligt avfall. Det finns också en bottentätning som 

utförts enligt följande: 

• Avtagning av vegetation 

• Terrassering av deponicellens botten och utläggning av 0,1 m skyddslager av 

sand 

• Utläggning av geomembran HDPE-duk 1,5 mm. 

• Skyddstäckning av HDPE-duken. 

• 0,5 m dräneringslager. 

• 0,1 m Bärlagergrus  

 

Med geomembranet i HPDE uppfylls kravet på artificiell tätning och kravet på max 5 

l/m2 år läckage. 

 

Genomförda undersökningar visade att grundvattenytan inom området varierar kring 

nivåerna 0,4–0,8 meter under markytan, med större djup inom områden belägna högre 

i topografin. Allra närmast våtmarksområdet ligger grundvattennivån på ungefär 

samma nivå som markytan. De närmsta grundvattenförekomsterna till 

avfallsanläggningen enligt VISS är SE753650-169983 som finns cirka 8 km öster om 

anläggningen och SE752660-168486 som finns cirka 7 km söder om anläggningen. 
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De hydrogeologiska förhållandena är sådana att grundvattnets strömningsriktning  

från avfallsanläggningen i huvudsak sker i ostlig-nordostlig riktning, i första hand mot  

våtmarksområdet Tuollujänkkä och därefter vidare mot sjön Tuollujärvi, se Figur 9. Det 

gröna området i figuren visar avrinningsområdet från vilket vatten dräneras till ett 

vattendrag/sjö uppströms en viss punkt. Avrinningsområdet begränsas av höjdryggar 

(vattendelare) där vattnet rinner på var sin sida om höjden ned i olika 

avrinningsområden. Grundvattenströmningen följer huvudsakligen den riktning som 

marken sluttar. Blåa linjer i figur 9 visar rinnstråk där vatten tränger ut i 

lågpunktsområden (utströmningsområden) vidare ned till sjön. Utifrån SGUs 

jorddjupskarta och topografiska linjer bedöms grundvattenströmningen därefter röra 

sig i ostlig-sydostlig riktning för att följa vattendraget Tuollujoki (utloppet från sjön) 

och tillslut nå recipienten, Torneälven. Jordlagren bedöms främst bestå av morän och 

torv inledningsvis för att sedan nå isälvssediment. Strömningshastigheterna angivna i 

Bilaga 2 bedöms som långsamma, torven utgör dock en viss osäkerhet eftersom det är 

svårare att avgöra den hydrauliska konduktiviteten i denna jordart. I djupare partier 

kan troligen grundvattnet strömma i torvlagret och hastigheten öka.  

 

Inga allmänna eller enskilda dricksvattenbrunnar finns i närområdet till 

avfallsanläggningen (SGU brunnsarkivet). Några andra bostadsfastigheter eller kända 

vattentäkter finns inte nedströms deponin inom 1 km från verksamhetsområdet. 

 

 

Figur 9. Anläggningen markerad i rött och avrinningsområdet i grönt (Scalgo live, 2022).  

6 NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet beskriver hur det nuvarande tillståndet i miljön förväntas förändras i 

framtiden om den tänkta verksamheten inte påbörjas.  

 

Då det för verksamheten finns ett tidsbegränsat tillstånd kan befintlig verksamhet 

endast drivas fram till 31/12-2025. I och med det tidsbegränsade tillståndet innebär 
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nollalternativet att verksamheten kommer behöva avslutas. Fram till dess att 

anläggningen avslutas kommer den medföra samma påverkan på omgivningen som i 

dagsläget. Efter nedläggning av verksamheten kommer påverkan från drift av 

verksamheten att upphöra, men långsiktiga konsekvenser som lakvatten från den 

gamla hushållsdeponin kommer att fortsätta. Avfall från Kiruna kommun skulle behöva 

köras till andra avfallsanläggningar för behandling och bortskaffande. 

 

7 VERKSAMHETENS OMFATTNING 

Vid Kiruna avfallsanläggning behandlas, sorteras, lagras och deponeras avfall. Avfall 

förbereds också för återanvändning på anläggningen och det finns möjlighet att lämna 

varor till återbruk. Avfall tas emot från både hushåll och verksamheter. 

Avfallsanläggningen drivs av Kiruna Kraft AB (dotterbolag till Tekniska Verken i Kiruna 

AB, som i sin tur till 100 % ägs av Kiruna kommun). I figur 2 finns en översiktskarta 

som visar avfallsanläggningens placering i Kiruna och i figur 10 finns en översiktlig 

bild över Kiruna Avfallsanläggning. Den verksamhet som bedrivs på 

avfallsanläggningen sker måndag-söndag mellan 06.00-22.00.  

 

 

 

 
Figur 10: Översikt över Kiruna avfallsanläggning;  

A - Hårdgjord yta för lagring av brännbart avfall, krossning, siktning och sortering sker också på ytan 
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B - Yta för lager av metall och jord/morän 

C – Lagringsyta där avfall även sorteras 

D - Yta för sandningstält 

E - Yta för förorenade jordar, siktning av avfall sker på ytan 

F - Cisterner/oljehall 

G - Yta för lagring av inert avfall, betong, tegel och gummi, sortering kan också ske på ytan 

H - Yta för lagring av träavfall, krossning, flisning, siktning och sortering sker också på ytan 

I - Icke farligt avfall deponi (även asbestcell*) 

J - Farligt avfall deponi 

K - Yta för lagring av metallsorterad slagg,  

L - Hårdgjord yta för lagring av icke farligt avfall 

M – Yta för omlastning av rest- och matavfall 

N – Återvinningscentral 

O – Mottagning för farligt avfall på återvinningscentralen 

7.1 MÄNGDER AVFALL 

Mängder avfall som Kiruna Kraft AB ansöker om att få hantera i verksamheten är: 

 

Deponering:  

• Deponering av högst 12 000 ton inert avfall och icke farligt avfall per år (typ av 

avfall ses i tabell 4). 

• Deponering av högst 2000 ton farligt avfall per år (typ av avfall ses i tabell 5). 

  

Lagring av avfall: 

• Lagring av högst 65 000 ton icke-farligt avfall, varav 30 500 ton brännbart 

avfall vid något tillfälle (typ av avfall ses i tabell 2).  

• Lagring av 4 500 ton inert avfall vid något tillfälle (typ av avfall ses i tabell 2). 

• Lagring av 2 500 ton farligt avfall vid något tillfälle, dock ej oljeavfall 

innehållande PCB eller andra klorerade föreningar (typ av avfall ses i tabell 3). 

 

Behandling och sortering av avfall: 

• Behandling av högst 30 000 ton returträ och brännbart avfall per år. 

• Behandling av högst 20 000 ton Icke farligt avfall (massor) per år. 

• Behandling av högst 2 500 ton farligt avfall per år.  

 

7.1.1 MÄNGDER SOM ANSÖKS OM I FÖRHÅLLANDE TILL MÄNGDER SOM IDAG FÅR 

HANTERAS PÅ AVFALLSANLÄGGNINGEN 

Mängder avfall som ansökan omfattar är desamma som mängderna i det idag gällande 

tillståndet avseende: 

• Deponering av farligt avfall, inert avfall och icke farligt avfall.  

• Lagring av icke farligt avfall och inert avfall.  

 

Mängder avfall som i ansökan är högre än mängderna i det idag gällande tillståndet är: 

• Lagring av farligt avfall. Ansökan omfattar 2 500 ton vid något tillfälle och 

enligt det idag gällande tillståndet får 1 200 ton farligt avfall lagras vid något 

tillfälle. Ökningen beror av ett ökat behov att lagra stenkolstjära. 

• Behandling av högst 30 000 ton returträ och brännbart avfall per år. Ny 

formulering till följd av att verksamhetskod 90.406-i inkluderas i ansökan. 

 

Mängder avfall som i ansökan är lägre än mängderna i det idag gällande tillståndet är: 

• Behandling av farligt avfall. Enligt dagens gällande tillstånd får 75 ton oljeavfall 

och 20 000 ton farligt avfall bestående av förorenade massor, behandlas per år. 

Mängder som nu ansöks om är att behandla högst 2 500 ton farligt avfall per 

år. 
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• Behandling av icke farligt avfall i form av massor. Enligt det idag gällande 

tillståndet får max 50 000 ton icke farligt avfall i form av förorenade jordar 

behandlas. Nu ansöks om att få behandla högst 20 000 ton icke farligt avfall 

per år i form av massor.  

7.2 MOTTAGNING OCH KONTROLL 

Inkommande avfall tas emot och kontrolleras av utbildad personal. Allt inkommande 

avfall från verksamheter vägs och registreras med avseende på mängd, 

material/avfallsslag, ursprung, leveransdatum, transportör och plats inom 

avfallsanläggningen för behandling, lagring eller deponering. Vid mottagning av farligt 

avfall från verksamheter begärs transportdokument. Avfallsanläggningen antecknar 

uppgifter om farligt avfall och rapporterar dessa till Naturvårdsverkets avfallsregister i 

rollen som avfallsproducent, insamlare och behandlare.  

 

Okulärbesiktning av inkommande avfall sker slumpmässigt samt vid behov för att 

säkerställa att levererat avfall stämmer överens med bifogad transportdokumentation. 

För homogent avfall från samma hämtställe, som mottas frekvent i täckta fordon, görs 

regelbundna stickprov för att kontrollera avfallssamman sättningen. Avfallet hänvisas 

efter invägning till den plats inom avfallsanläggningen där det ska hanteras, beroende 

på typ av avfall och sorteringsgrad samt om det ska behandlas, lagras eller deponeras.  

7.2.1 AVFALLSTYPER 

Avfallskoder och avfallskategorier med exempel på avfallstyper, enligt bilaga 3 i 

Avfallsförordning (SFS 2020:614), för icke farligt avfall som hanteras på Kiruna 

avfallsanläggning redovisas med fyra siffror i tabell 2.  

 

Tabell 2. Avfallskod och avfallstyp enligt bilaga 3 i Avfallsförordning (2020:614) för icke farligt avfall som 

hanteras vid Kiruna avfallsanläggning. 

Fyrsiffrig 
avfallskod 

Avfallskategorier, med exempel på avfallstyper som hanteras 

01 05 Borrslam och annat borravfall 

15 01 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som anges i 20 01 men 
som har samlats in separat) 

16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier 

16 06 Batterier och ackumulatorer 

17 01 Betong, tegel, klinker och keramik 

17 02 Trä, glas och plast 

17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter. 

17 04 Metaller 

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och 
muddermassor 

17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest 

17 08 Gipsbaserade byggmaterial 

17 09 Annat bygg- och rivningsavfall 

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall 

20 01 Separat insamlade fraktioner 

 Glas 

 Kläder 

 Textilier 

 Ätlig olja och ätligt fett 

 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27 

 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29 

 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31. 

 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33 
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 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 
21, 20 01 23 och 20 01 35 

 Annat trä än det som anges i 20 01 37 

 Plaster 

 Metaller 

20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser) 

 Jord och sten 

20 03 Annat kommunalt avfall än det som anges i 20 01 och 20 02 

 Skrymmande avfall 

 

Avfallskoder och avfallskategorier med exempel på avfallstyper, enligt bilaga 3 i 

Avfallsförordning (SFS 2020:614), för farligt avfall som hanteras vid Kiruna 

avfallsanläggning redovisas med fyra siffror i tabell 3. De avfallskoder som avses i 

respektive avfallskategori är de som avslutas med en asterisk. 

 

Tabell 3. Avfallskod och avfallstyp enligt bilaga 3 i Avfallsförordning (2020:614) för farligt avfall som 

hanteras vid Kiruna avfallsanläggning. Avser avfallskoder som avslutas med en asterisk. 

Avfallskod Avfallstyp 
13 01* Hydrauloljeavfall 

13 02* Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall 

13 03* Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor 

13 05* Material från oljeavskiljare 

13 07* Avfall av flytande bränslen och drivmedel 
13 08* Annat oljeavfall 

15 01* Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som anges i 20 01 men 
som har samlats in separat) 

15 02* Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder 

16 01* Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda 
att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från 
underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08) 

 Oljefilter 

 Bromsvätskor 

16 04* Kasserade sprängämnen 

 Kasserad ammunition  
Kasserade fyrverkeripjäser 

16 05* Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier 

16 06* Batterier och ackumulatorer 

16 07* Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 
13) 

16 09* Oxidationsmedel 

17 01* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som 
innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 

17 02* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen 
och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall 

17 03* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och som enligt 2 kap. 3 § ska 
anses vara farligt avfall. 

17 05* Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och 
muddermassor 

17 06* Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest 

17 09* Annat bygg- och rivningsavfall  

19 01* Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall 

20 01* Lösningsmedel 

 Syror 

 Basiskt avfall 

 Fotokemikalier 

 Bekämpningsmedel 

 Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall 
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 Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som enligt 2 kap. 3 § 
ska anse vara farligt avfall 

 Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 
kap. 3 § ska anses vara farligt avfall 

 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska 
anses vara farligt avfall 

 Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara 
farligt avfall 

 Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 
samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier och 
som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall 

 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 
21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter och som enligt 2 kap. 3 § 
ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk 
utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 
och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och 
annat aktiverat glas m.m. 

 Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara 
farligt avfall 

 

7.3 DEPONI  

Deponering sker av inert, icke-farligt och farligt avfall. Det inerta avfallet härrör från 

bygg- och rivningsavfall samt från sorteringen på ÅVC:n. Det icke-farliga avfallet utgörs 

t.ex. av restprodukter från gruvindustrin och från jordbehandling, utsorterade 

fraktioner från bygg- och rivningsavfall samt från ÅVC:n samt övrigt avfall som inte 

klassas som inert eller farligt avfall. Arbete sker kontinuerligt med att minska mängden 

inert och icke farligt avfall som deponeras genom bearbetning och återvändning eller 

förberedelse för återanvändning av avfallet. 

Avfall som klassas som organiskt eller brännbart får inte deponeras. 

 

Inom anläggningen sker deponering av farligt avfall, vilket främst utgörs av 

rökgasreningsrester (filterkaka) från Kiruna kraftvärmeverk samt asbest. Från och med 

sommaren 2020 deponeras dessa två fraktioner i separata celler. Deponicellerna är 

utformade enligt kraven för deponiceller för farligt avfall i förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall och är försedda med en bottentätning, ett dränerande 

materialskikt på minst 0,5 m och ett uppsamlingssystem för lakvattnet.  

 

7.3.1 ICKE FARLIGT AVFALL/INERT AVFALL 

Avfallskoder och avfallstyper enligt bilaga 3 i Avfallsförordning (SFS 2020:614) för icke 

farligt avfall och inert avfall som deponeras i verksamheten kan ses i tabell 4.  

 

Tabell 4. Avfallskod och avfallstyp enligt bilaga 3 i Avfallsförordning (2020:614) för inert och icke farligt 

avfall som deponeras i verksamheten. 

Avfallskod Avfallstyp 

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten eller i syfte att utvinna värme ur 
berget. 

01 05 99 Annat borravfall än det som anges i 01 05 04-01 05 08. 

10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 
02 13. 

17 01 01 Betong. 

17 01 02 Tegel. 

17 01 03 Klinker och keramik. 

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 
01 06. 
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17 02 02 Glas. 

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03. 

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03. 

19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare. 

20 01 02 Glas 

20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar 

20 01 99 20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01-20 01 41. 

20 02 03 Annat avfall som inte är biologiskt nedbrytbart. 

20 03 99 Annat kommunalt avfall än det som anges i 20 03 01-20 03 07. 

 

 

7.3.2 FARLIGT AVFALL 

Avfallskoder och avfallstyper enligt bilaga 3 i Avfallsförordning (SFS 2020:614) för 

farligt avfall som deponeras i verksamheten kan ses i tabell 5.  

 

Tabell 5. Avfallskod och avfallstyp enligt bilaga 3 i Avfallsförordning (2020:614) för farligt avfall som 

deponeras i verksamheten. 

Avfallskod Avfallstyp 
17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara 

farligt avfall. 

17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest 

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga 
ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 

19 01 05* Filterkaka från rökgasrening 

7.3.3 DEN SLUTTÄCKTA HUSHÅLLSDEPONIN 

Den gamla hushållsdeponin är belägen på den norra delen av Kiruna avfallsanläggning 

och har en yta på ca 10 ha. Sluttäckningen påbörjades 2009 och avslutades 2017.  

 

Deponigasen som bildas i den gamla hushållsdeponin hanteras genom ett passivt 

gashanteringssystem med metanoxidationsfilter. Gasen leds i kanaler under tätskiktet 

till högpunkter i deponin, där ventileras gasen ut genom ett lager av morän, sand samt 

mull och oxideras till koldioxid. Kontrollmätningar genomförs i syfte att kontrollera 

metanoxidationsfiltrens funktion. Resultat från mätningarna har bekräftat att 

metanemissionerna är låga efter filtren. 

 

7.4 LAGRING AV AVFALL 

7.4.1 ICKE FARLIGT AVFALL 

Lagring av icke-farligt avfall görs främst av brännbart avfall (kärlavfall, grovavfall från 

ÅVC samt verksamhetsavfall) som ska energiåtervinnas, samt material som ska 

materialåtervinnas hos extern behandlingsanläggning. 

 

Brännbart avfall lagras på hårdgjorda ytor med möjlighet att samla upp lakvatten. Hur 

länge brännbart avfall kommer att lagras beror på aktuell förbränningskapacitet vid 

värmeverk. Lagring av brännbart avfall kommer att ske på sådant sätt att störningar i 

form av nedskräpning och lukt minimeras. För att hindra och/eller begränsa 

nedskräpning sker lagring av brännbart avfall, som samlats in inom det kommunala 

renhållningsansvaret, inom särskilt område som är omgärdad av skärmväggar samt 

under tak (ca 800 m2).   
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Biobränsle såsom trä och ris lagras efter krossning eller flisning under tak på ytan H i 

figur 10. 

 

Material som ska materialåtervinnas förvaras i containrar eller behållare  

alternativt på hårdgjorda ytor. Aska och andra restprodukter från Kiruna 

kraftvärmeverk som avses användas för anläggningsändamål lagras i väntan på 

användande/omhändertagande.  

 

Avfall lagras med hänsyn till brandrisk. Exempelvis finns brandgator mellan stackar. 

7.4.2 FARLIGT AVFALL 

Lagrat farligt avfall utgörs av t.ex. impregnerat trä, rester från behandling av farligt 

avfall såsom spilloljan i oljehallen och det farliga avfall som lagras på ÅVC (se tabell 3).  

 

För farligt avfall som lagras på ÅVC, se stycke 8.5.2 Lagring avfall vid ÅVC. Farligt 

avfall som påträffats i verksamhetsavfall sorterats sorteras till ordinarie förvaringsplats 

för avfallsslaget. Om till exempel elektronik förekommit i verksamhetsavfallet flyttas 

det till behållare för elektronikavfall som är placerad på hårdgjord yta, skyddad från 

nederbörd. Lagringen av tryckimpregnerat avfall som exempelvis slipers sker på yta 

med lakvattenuppsamling. Även kyl, frys och vitvaror lagras på yta med 

lakvattenuppsamling.  

 

Farligt avfall i form av spillolja lagras i cisterner vid oljehallen. Lagring av spillolja sker 

i typgodkända cisterner, där ren spillolja och vattenförorenad olja lagras åtskilt.  

7.5 ÅTERVINNINGSCENTRAL 

Vid ÅVC:n utförs mottagning, sortering, återvinning och lagring av avfall. 

Privatpersoner och företag lämnar avfall på återvinningscentralen.  

 

Lättnedbrytbart mat- och brännbart avfall (kärlavfall) tas inte emot på ÅVC:n 

 

Avlämning av avfall sker i en återvinningsbyggnad med ett antal uppmärkta  

containrar/kärl längs en asfalterad avfallsramp. Farligt avfall tas emot i 

garagebyggnad, markerad med O i figur 10. Kunder lämnar sitt farliga avfall i ett första 

utrymme i byggnaden. Personal sorter därefter in det farliga avfallet till avsedd 

lagringsplats inför borttransport. Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på 

väg finns för verksamheten. 

 

Avfallsfraktioner från återvinningscentralen behandlas eller bortskaffas antingen vid 

Kiruna avfallsanläggning eller vid extern avfallsbehandlingsanläggning. Avseende 

behandling av avfall så eftersträvar Kiruna Kraft att flytta avfall uppåt i avfallshierarkin 

när det är möjligt och lämpligt utifrån de förhållanden som råder, exempelvis avstånd 

till behandlingsanläggning i kombination med den miljönytta som fås av en annan 

behandlingsmetod.  

7.5.1 FÖRBEREDA AVFALL FÖR ÅTERANVÄNDNING 

Utsortering av avfall som ska förberedas för återanvändning, sker om möjligt genom 

att avfallet tas tillvara innan kunden hinner slänga det i container. Då kan det 

förhindras att avfallet går sönder samt att kommunikation med kunden om avfallet är 

möjlig. Avfall kan även plockas från mottagningsplatsen om det lämpar sig att 

förberedas för återanvändning. Avfall förbereds för återanvändning genom att i första 

hand kontrolleras om det är i brukbart skick utan ytterligare åtgärder. Därefter rengörs 
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och repareras avfallet vid behov, om det finns förutsättningar för återanvändning. 

Förutsättning för återanvändning anses finnas om det finns en marknad för, eller 

efterfrågan av, produkten och om återanvändning av varan inte bedöms leda till 

negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljön. 

7.5.2 LAGRING AVFALL VID ÅVC 

Grovavfall som exempelvis metall, trä, isolering och brännbart avfall lagras i 

containrar/kärl. 

 

Elektronikavfall, ljuskällor, batterier och bilbatterier mottas och lagras väderskyddat. 

Vitvaror samt kyl och frys lagras utomhus utan väderskydd på asfalterad yta under 

max 2 månader innan de hämtas från verksamheten. Lakvattenuppsamling finns från 

ytan där vitvaror, kyl och frys lagras. 

 

När asbest tas emot på anläggningen ska det vara inplastat och märkt med texten 

”Asbest” för att placeras i avsedd container. 

 

Farligt avfall som exempelvis spillolja, lösningsmedel, rengöringsmedel, syror, baser 

och bekämpningsmedel mottas och lagras så risk för spill och läckage minimeras. Det 

sker genom att kunden lämnar sitt farliga avfall på avsedd plats varefter 

verksamhetens personal sorterar det till uppmärkt lagringsplats. Förvaringsplatserna är 

täta och beständiga mot det som förvaras. På alla platser flytande farligt avfall lagras 

så är platsen dimensionerad för att hålla den största behållarens volym plus 10% av 

resterande behållares sammanlagda volym. Mottagning och förvaring sker under tak, 

skyddat mot nederbörd och påkörning. Avfallet förvaras i inlämnad förpackning 

frånsett spillolja som hälls upp till större behållare. Flytande farligt avfall som riskerar 

att frysa vid minusgrader lagras i uppvärmt utrymme. 

 

Farligt avfall i form av trycksatta behållare som exempelvis gasflaskor, brandsläckare 

och kolsyrapatroner förvaras avskilt från övrigt farligt avfall. Explosiva restprodukter 

tas inte emot på anläggningen, men för de fall när kunder olovligt lämnat så finns ett 

säkerhetsskåp för att kunna lagra dem på ett säkert sätt.  

7.6 SORTERING OCH MEKANISK BEARBETNING 

Sortering av bygg- och rivningsavfall, grovavfall, förorenade massor och osorterat 

avfall sker maskinellt på hårdgjord yta med möjlighet till lakvattenuppsamling. Avfall 

sorteras främst på yta C i figur 10, det kan även sorteras avfall på yta A, H och G om 

det förekommit felsorterat avfall i ett tippat lass. Det utsorterade avfallet delas in i 

fraktioner för återvinning, energiutvinning och deponi. En kontrollerad sortering ger 

goda förutsättningar för en hög återanvändnings- och återvinningsgrad samt en bra 

kontroll på innehållet i avfallsleveranserna. Ytor där krossning sker är yta A och yta H i 

figur 10. Material som krossas är bland annat överstort brännbart avfall från hushåll 

och verksamheter samt träavfall. Ytor där siktning sker är ytan A, H och E i figur 10. På 

anläggningen finns en sikt som sorterar ut partiklar (ca < 15 mm) och minskar 

förekomsten av snö i avfallet. Sikten används för krossat verksamhetsavfall. Övriga 

maskiner som används utgörs av krossar, flismaskin, hjullastare, materialhanterare och 

grävmaskiner. Antal och typer av maskiner som används inom anläggningen varierar 

med tiden. Utsorterat avfall kan vid behov bearbetas ytterligare genom krossning, 

flisning eller klippning för att ge en högre förädlingsgrad och för att göra avfallet 

lättare att hantera i kommande omhändertagande eller återanvändning. Fragmenterat 

avfall separeras och sorteras sedan genom plockning och siktning.  
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7.7 OLJEHALL 

Hanteringen av spillolja från bland annat oljeavskiljare sker i en spolhall under tak 

(tältbyggnad över hårdgjord yta) där bilarna töms och tvättas. Separering av avfallet 

sker genom att slammet dekanteras, oljan tas tillvara genom bandskimmring och 

oljekoncentrator och vattnet avskiljs. Avsikten är att koncentrera spilloljan och 

separera den från vatten och fasta partiklar som sand och grus. Hallen är försedd med 

ett eget uppsamlingssystem för eventuellt spill och är inte kopplad till anläggningens 

stora lakvattenrening. Vattenfasen och oljefasen leds till separata cisterner. Spillolja 

kan också lämnas direkt till cisternen om ingen avskiljning av vatten och slam behövs. 

 

Avfallskoder för det avfall som tas emot vid oljehallen börjar på 13 01*, 13 02*, 13 

03*, 13 05*, 13 07*, 13 08*, 16 01 07*, 16 07 08* samt 20 01 26*. Slammet som 

avskilts i oljehallen har avfallskod 13 05 02*. Vattenfasen som avskilts har 

avfallskoden 13 05 07*. Spilloljan som avskilts har vanligtvis avfallskod 13 02 08*, 

andra avfallskoder förekommer beroende av vilket avfall som lämnats till 

verksamheten.  

7.8 OMLASTNINGSSTATION MATAVFALL OCH BRÄNNBART AVFALL 

På avfallsanläggningen planeras en omlastningsstation för kommunalt avfall som 

utgörs av matavfall och brännbart avfall. Hantering av avfall på omlastningsstationen 

kommer ske inomhus. Avfallet samlas in av renhållningsansvariga och kommer tippas i 

komprimator som komprimerar avfallet i en specialcontainer. Detta möjliggör att 

containrarna fylls effektivt inför borttransport. Matavfallet och det brännbara avfallet 

hålls skilt från varandra och från annat avfall. Containrarna är helt täta och själva 

tippningen kommer ske inomhus i en hall. 

 

I dagsläget tippar renhållningens sopbilar matavfallet på backen i ett litet tält/byggnad 

på yta E (se figur 10). Omlastningen sker genom att hjullastare sedan lastar om avfallet 

till containrar.   

7.9 ÅTERVINNA AVFALL FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL 

Vid anläggningen återvinns avfall för anläggningsändamål. Behov finns av 

täckningsmaterial och konstruktionsmaterial vid exempelvis anläggning av nya ytor. 

Avfall som återvinns för anläggningsändamål är betong, sten/grus, tegel, jord, massor 

med föroreningshalter upp till nivåer för mindre känslig markanvändning, 

avtäckningsmassor samt slaggrus/bottenaska. Vid varje projekt där bottenaska ska 

återvinnas för anläggningsändamål sker en föranmälan.  

7.10 VATTENHANTERING 

Inom verksamhetsområdet hanteras följande typer av vatten. 

  

Rent vatten Regnvatten och ytligt grundvatten som inte har kommit i kontakt 

med vare sig avfall eller annan verksamhet. 

Dagvatten Regnvatten som faller på vägar och andra ytor och därmed 

påverkas av avfallshanteringen i mycket liten grad. 

Lakvatten  

 

Vatten som avrinner från avfall samt regnvatten som passerar 

avfall eller rinner av från ytor där avfall lagras eller hanteras.  
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7.10.1 RENT VATTEN 

Tillkommande ytvatten avleds till myrområdet norr om anläggningen via avskärande 

diken som finns placerade runt anläggningen. 

7.10.2 DAGVATTEN 

Dagvatten från körbanor och ÅVC avleds delvis via dagvattenbrunnar, delvis via 

dikessystem och släpps till våtmarksområdet Tuollujänkkä. 

7.10.3 UPPSAMLING AV LAKVATTEN 

Lakvatten samlas upp via lakvattendiken från deponicellerna markerade med A, C, I, J 

och L i figur 10, och leds till lakvattendammen markerad i Figur 11. Lakvatten från 

ytorna A och E i figur 10 samlas upp och behandlas i lakvattendamm i figur 11. 

Lakvatten från Yta E samlas upp i lakvattendamm yta E (figur 11) och kan vid behov 

kontrolleras innan det släpps till den större lakvattendammen söder i bild. 

 

I Oljehallen på yta F i figur 10, finns egen uppsamling av vatten samt uppsamling kring 

cisterner.  

 

Om ytterligare ytor för lagring och behandling av avfall tillkommer, och ger ett tillskott 

med lakvatten till lakvattenanläggningen så ses lakvattenanläggningens kapacitet över 

och ökas vid behov. 

 

 

Figur 11. Lakvattendammarnas placeringar på området. 
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7.10.4 RENING AV LAKVATTEN 

Lakvattenreningen illustreras i figur 12. Lakvattenanläggningen togs i drift under 2004 

och har byggts om i flera steg för att optimera avskiljningen av tungmetaller och andra 

föroreningar. 

 

Reningsanläggningen består av utjämning och försedimentering i en  

utjämningsbassäng med en volym på ca 3 000 m
3

.  Därefter leds vattnet till en 

tvådelad luftnings- och sedimenteringsbassäng innan det leds in i ett filterhus. 

Filtrering sker i två parallella linjer med partikelfilter, adsorptionsfilter och slutpolering 

i torvfilter. Dubbla reningslinjer ger hög kapacitet vid samtidig drift och möjliggör 

byten av filtermedia utan driftavbrott. 

 

Anläggningen i dess nuvarande utformning är dimensionerad för lakvattenflöden  

upp till 5,43 m
3

/h.  

 

Normal driftperiod för anläggningen är maj/juni till oktober. På grund av det kalla 

klimatet stängs reningsanläggningen av under vintersäsongen.  

 

Det renade lakvattnet släpps ut i dike vilket rinner till myren Tuollujänkkä och når 

slutligen huvudrecipienten Tuollujoki. Lakvattnets påverkan på omgivningen undersöks 

årligen genom provtagning av grund- och ytvatten. 

 

 

Figur 12. Principskiss över reningsanläggningen för lakvatten.  

8 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

8.1 BULLER 

Verksamheten ger upphov till industribuller. Bullret härrör från rangering av 

containrar, hämtning av avfall från anläggningen, krossning eller flisning av avfall, 

placering av avfall i containrar, pressning av avfall i containrar. Även trafik från och till 

samt inom anläggningen alstrar buller. En bullermätning och beräkning av 

ljudutbredning utfördes 2016 i syfte att få klarhet i anläggningens påverkan på det 



  

 

  

Uppdrag: 322831, Kiruna kraft tillståndsansökningar 2022-05-25 

Beställare: Kiruna Kraft AB Slutversion 

 

29(35) 

befintliga bostadsområdet Sandstensberget samt de planerade bostadsområdena vid 

Jägarskolan (etapp 2) och Skjutbaneområdet (Se bilaga 3, Bullerutredning – Kiruna 

Avfallsanläggning). Bullerberäkningen visade att när samtliga ljudkällor var igång på 

avfallsanläggningen innehölls Naturvårdsverkets riktvärden för både det befintliga 

bostadsområdet och de planerade bostadsområdena. Ljudnivåerna understeg 

Naturvårdsverkets riktvärden för vardagar, kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar. 

Eftersom ingen verksamhet sker nattetid finns ingen risk att riktvärdet för natt inte kan 

innehållas.  

8.2 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläpp till luft sker främst till följd av transporterna till, på och från området. 

Utsläppen består av växthusgaser samt kolväten, NO2 och partiklar som kan orsaka 

negativa hälsoeffekter.  

 

Damning kan förekomma vid hantering av avfall och sopning av området, vid behov 

utförs damningsbegränsande åtgärder, exempelvis vattenbegjutning.  

8.3 UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN 

Verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning påverkar miljön genom utsläpp till mark 

och vatten. Det renade lakvattnet från anläggningen släpps till dike som leder till 

våtmarksområdet Tuollujänkkä. Primärrecipient för vatten från avfallsanläggningen är 

sjön Tuollujärvi (VISS, 2022). Denna är dock inte klassad i VISS varför huvudrecipienten 

är bäcken Tuollujoki som utgår från sjön Tuollujärvi som i sin tur ingår i Torneälvens 

huvudavrinningsområde, och delavrinningsområdet ”Mynnar i Luossajoki”.  

8.3.1 YT- OCH GRUNDVATTEN 

Det sker en omfattande provtagning och analys av yt- och grundvatten inom och utom 

anläggningen. Provtagningspunkter grundvatten visas i bilaga 4. Undersökningarna 

utförs enligt ett egenkontrollprogram som löpande ses över och anpassas efter den 

verksamhet som bedrivs och de resultat som erhålls. Vart femte år genomförs 

bottenfaunaundersökningar i fyra lokaler (Haukijoki uppströms och nedströms 

deponin, Nukutusjoki och Tuollujoki). Deponins placering medför att det lakvatten som 

bildas i deponikroppen infiltrerar i nedströms nordöstligt liggande myrområde 

Tuollujänkkä efter det passerat genom en geologisk barriär. Myren övergår diffust i 

bäcken Haukijoki där även mätningar av ytvattenkvalité sker. Provtagning sker i 

punkterna H1 och H2, se Bilaga 5 för placering, två gånger per år (maj/juni samt 

september/oktober). Provpunkten H1 är belägen strax nedströms väg 874 mellan 

Kiruna och Kurravaara. Denna fungerar som en referenspunkt utan påverkan från 

avfallsanläggningen. H2 är placerad just före Haukijokis mynning i sjön Tuollujärvi så 

att eventuell påverkan från avfallsanläggningen ska kunna följas upp. 

 

I kommande MKB kommer resultat från provtagningar att redovisas och påverkan på 

vattenkvalitén bedömas. 

8.4 LUKT 

Lagring av rest- och matavfall medför risk för luktproblem.  

8.5 NEDSKRÄPNING 

Vid blåsigt väder finns risk att avfall blåser runt inne på anläggningen. Det finns också 

en risk att kommuninvånare och företag lämnar sitt avfall utanför verksamheten utom 

öppettid med risk för nedskräpning och förorening av närmiljön.  
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Nedskräpning kan också ske på vägen till Avfallsanläggningen till följd av att kunder 

inte lastsäkrat avfallet på släpet. 

 

På asfalterade ytor lagras exempelvis brännbart avfall från verksamheter och hushåll, 

som kan skräpa ner på anläggningen. Städningsrutin finns i verksamheten. 

 

8.6 ENERGIANVÄNDNING 

Inom Kiruna avfallsanläggning används fordon såsom hjullastare och lastbilar vilka 

förbrukar drivmedel. Förutom fordonsbränsle förbrukar anläggningen energi vid bland 

annat uppvärmning av personalbyggnader, belysning av området samt drift av 

lakvattenreningsanläggning, pumphus och oljehallen. 

8.7 TRANSPORTER 

Transporter ger upphov till bland annat luftföroreningar, buller och olycksrisker. 

Antalet avfallstransporter till verksamheten som registrerats på vågen är cirka 16 000 

stycken per år. Antalet avfallstransporter från anläggningen som registrerats på vågen 

är cirka 2 500 stycken per år. Dessa transporter som registreras på vågen är en 

blandning av tunga transporter, lätta lastbilar och personbilar, men samtliga utgörs av 

företag som hämtar eller lämnar avfall, inkluderat anläggningens egna transporter till 

externa avfallsanläggningar. Antalet besökande bilar vid ÅVC:n räknas vid varje öppet 

tillfälle och journalförs, årligen rör det sig om cirka 30 000 stycken besökande bilar. 

Totalt medför avfallsanläggningen cirka 48 500 stycken transporter till och från 

anläggningen per år. Antalet transporter baseras på 2021 års siffror. Kiruna är en 

växande stad så det är troligt att transporterna till avfallsanläggningen på sikt kan öka 

av den anledningen. 

8.8 KLIMATANPASSNING 

I MKB kommer det beskrivas hur verksamheten förväntas påverkas av den globala 

uppvärmningen. Variationer i nederbördsmönster och vad de förutspådda 

variationerna kan innebära vid avfallsanläggningen kommer utredas.  

8.9 OLYCKOR OCH BRAND 

Till följd av att flytande farligt avfall tas emot och behandlas på anläggningen finns risk 

för spill som kan förorena mark och vatten.  

 

En stor del av avfallet som hanteras på avfallsanläggningen är brännbart och risk för 

brand finns därmed vid anläggningen.  

 

Det finns risk för påkörning av person och egendom till följd av trafik på 

anläggningen. 

8.10 SKADEDJUR 

Avfallsanläggningen medför risk för skadedjur såsom råttor och fåglar till följd av det 

brännbara avfallet och matavfallet som hanteras på anläggningen. 
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8.11 FÖRORENAD MARK 

En statusrapport togs fram för verksamheten i samband med den föregående 

tillståndsansökan. Till följd av att verksamheten omfattas av BAT-slutsatser kommer en 

ny statusrapport tas fram. 

8.12 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

I syfte att hushålla med naturresurser så tillämpar Kiruna Kraft AB den 

behandlingsmetod enligt avfallshierarkin som är högst prioriterad och möjlig för det 

aktuella avfallsslaget att tillämpa med hänsyn till påverkan på hälsa och miljö. Exempel 

på detta är att avfall återvinns för anläggningsändamål vilket minskar uttaget av 

jungfruligt material. På Återvinningscentralen finns möjlighet att lämna saker till 

återbruk genom samarbete med extern second hand verksamhet. 

Återbruksmöjligheten leder till minskade mängder avfall till behandling. För att kunna 

behandla avfall enligt en behandlingsmetod högre upp i avfallshierarkin bevakas vilka 

behandlingsmöjligheter som finns för olika avfallsslag. 

8.13 ÖVRIGA STÖRNINGAR 

Övriga störningar avfallsanläggningen medför är påverkan på landskapsbild, påverkan 

på natur- och kulturmiljö, klimatpåverkan samt kemiska produkter.  

 

Avseende kemiska produkter är det få som används i verksamheten. De flesta som 

används är kopplade till de fordon såsom hjullastare och lastbilar som nyttjas i 

verksamheten, och utgörs av exempelvis oljor. 

 

En kemikalielista finns upprättad och uppdateras löpande. Kemikalielistan finns 

tillgänglig via tjänsten Eco Online. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla 

verksamhetens kemikalier via Eco Online. Årligen inventeras kemikalier i verksamheten 

och kemikalielistan uppdateras. 

 

De övriga störningar som verksamheten medför kommer att beskriva och bedömas 

översiktligt i MKB. 

9 MILJÖKVALITETSNORMER 

9.1 ALLMÄNT 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalkens 

femte kapitel. MKN syftar till att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 

utsläppskällor. Utgångspunkten för MKN är kunskapen om vad människan och naturen 

tål. En miljökvalitetsnorm kan gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller 

vatten. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: 

 

• Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 

bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon 

• Fisk- och musselvatten 

• Buller 

• Vattenförekomster 

• Havsmiljö 

 

Fisk- och musselvatten samt havsmiljö bedöms inte beröra Kiruna  

Avfallsanläggning. 
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9.2 LUFTKVALITET 

För att skydda människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för bland annat 

kvävedioxider och kväveoxider, svaldioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10 och 

PM2,5). De luftutsläpp som förväntas från verksamheten vid Kiruna Avfallsanläggning 

är framförallt avgaser och damning från transporter, omlastningar och hantering av 

massor. Det bedöms inte finnas någon risk för att planerad verksamhet leder till 

överskridande av MKN avseende luft.  

9.3 VATTENFÖREKOMSTER 

Deponiområdet avvattnas mot ett våtmarksområde nordöst om anläggningen, som via 

bäcken Haukijoki rinner ut i Tuollujoki nedströms sjön Tuollujärvi (ca 2 km från 

våtmarksområdet). Tuollujoki, SE753634-169257, omfattas av miljökvalitetsnormer 

(Tabell 6).  

 

Tabell 6: Miljökvalitetsnormer samt ekologisk och kemisk ytvattenstatus för Tuollujoki. 

Miljökvalitetsnorm: Ekologisk status: Kemisk ytvattenstatus: 

God ekologisk status 2027 

samt god kemisk 

ytvattenstatus med senare 

målår för PFOS till 2027. 

Måttlig ekologisk status 

på grund av den 

hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorn 

konnektivitet. 

Uppnår ej god till följd av 

uppmätt halt PFOS som 

överskrider gränsvärdet, 

utöver de nationella 

överskridelserna av 

kvicksilver och bromerad 

difenyleter. 

 

Enligt VISS har vattenförekomster påverkanskällor i form av betydande påverkan från 

förorenade områden, deponier samt atmosfärisk deposition. Vattendraget är ej klassat 

avseende de särskilt förorenande ämnena (SFÄ) eller övriga prioriterade ämnen utöver 

PFOS. Klassningen av PFOS grundar sig endast i ett mättillfälle men halten var så pass 

hög att det är mycket sannolikt att gränsvärdet uttryckt som årsmedelvärdet överskrids 

i vattenförekomsten (VISS, 2022). 

 

För att bedöma om det finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna i 

vattenförekomsterna så har tillskottet i recipienten beräknats utifrån uppmätta 

årsmedelvärden i utgående, renat lakvatten från anläggningen (medelvärden åren 

2018-2020), schablonhalter i dagvatten från avfallsanläggningar (StormTac, 2022), 

årsmedelnederbörden i Kiruna (SMHI, 2022), medelvärdet för årlig volym vatten (åren 

2018-2020) som släpps från lakvattenreningen samt årsmedelvattenföringen i 

recipienten med data från SMHI vattenwebb (SMHI, 2022). Då det saknas mätvärden för 

suspenderade ämnen, olja och benso(a)pyren i utgående lakvatten så har 

schablonhalter för avfallsanläggningar (StormTac) istället används för dessa. Tillskottet 

har därefter jämförts med riktvärden för särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten 

och gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019 (7). För fosfor, kväve, 

suspenderade ämnen och olja saknas gränsvärden (HVMFS, 2019).  

 

Tabell 7: Tillskottet i recipienten Tuollujoki med jämförelse mot rikt- och gränsvärden för särskilt förorenade 

ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019). 

Ämne Tillskott recipient (µg/l) Gränsvärde (µg/l) 

Fosfor, P 2,23 
 

Kväve, N 53,25 
 

Bly, Pb 0,21 1,2* 

Koppar, Cu 0,33 0,5* 
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Zink, Zn 2,65 5,5* 

Kadmium, Cd 0,004 0,08*** 

Krom, Cr 0,05 3,4 

Nickel, Ni 0,08 4* 

Kvicksilver, Hg 0,0004 0,07** 

Suspenderade ämnen 221 
 

Olja 2,43 
 

Benso(a)pyren, BaP 0,00009 0,00017 

*Biotillgänglig halt; **Gränsvärde max tillåten koncentration; ***Beror på vattenhårdhetsklass  

 

Föroreningsbelastningen för samtliga ämnen är avsevärt lägre än angivna riktvärden 

(7).  

 

10 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Tillsammans med ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att lämnas in. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta punkterna under 6 kap. 35 § MB samt 16-

19 §§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Här följer ett förslag på innehåll i 

MKB:n: 

 

Icke teknisk sammanfattning av MKB 

Administrativa uppgifter  

Inledning 

Syfte 

Avgränsning 

Metod 

Bedömningsgrunder/bedömningsskala 

Verksamhetsbeskrivning 

 

Områdesbeskrivning 

Lokalisering 

 Planförhållanden 

Omgivning och förutsättningar 

 Boende 

 Vattendrag 

 Grundvatten 

Geologi  

Påverkan på MKN 

 Rennäring 

 Friluftsliv 

 MKB:ns avgränsning 

 Nollalternativ 

 Alternativa lokaliseringar 

 Huvudalternativ 

 Länsstyrelsens beslut 

 Samråd 

  Synpunkter 

  Hantering av synpunkter 

Miljöeffekter och skyddsåtgärder 
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 Buller 

Utsläpp till luft 

 Utsläpp till ytvatten 

 Utsläpp till grundvatten 

 Lukt 

 Nedskräpning 

 Skadedjur 

Hushållning med naturresurser 

 Transporter 

 Energianvändning 

 Klimatanpassning 

 Klimatpåverkan 

Risk och säkerhet 

 Brand 

 Risker med farligt avfall 

 Övriga olyckor 

De allmänna hänsynsreglerna 

Kontroll av verksamheten  

Referenser 

Kravet på sakkunskap 

11 PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT 

HINDRA/FÖREBYGGA/MOTVERKA ELLER AVHJÄLPA 

NEGATIVA MILJÖEFFEKTER 

 

Anläggningen är utformad för att förhindra föroreningsspridning till mark, vatten och 

luft. Bolaget arbetar både med förebyggande åtgärder och med kontroll och rening av 

de utsläpp som uppkommer. 

 

En specifik åtgärd som ska vidtas är omlastningsanläggningen för brännbart avfall som 

planeras. Omlastningsanläggningen kommer medföra en förbättring av 

avfallsanläggningens påverkan på omgivningarna, exempelvis förbättring av 

luktpåverkan. 

 

Att kunna förbereda avfall för återanvändning på anläggningen kommer ge en 

möjlighet att minska avfallsmängderna. Det ger också att Kiruna Kraft AB möjlighet att 

behandla avfall i enlighet med avfallshierarkins högst prioriterade metod för 

behandling av avfall. 
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1. Inledning 

Vid framtagandet av denna statusrapport har Kiruna Kraft i stort följt 

Naturvårdsverkets ”Vägledning om statusrapporter” (NV rapport 6688). De delar i 

ansökan som i huvudsak omfattas av statusrapporten är förlängt tillstånd för 

deponiverksamhet samt nytt område för deponering av inert avfall. 

 

När en deponi utgör den huvudsakliga verksamheten föreligger skyldighet att 

upprätta statusrapport för deponin inför eller i samband med en ansökan om 

tillstånd eller ändringstillstånd (NV rapport 6688). 

 

Statusrapporten ska ses som ett praktiskt redskap för tillsynsmyndigheten att 

bedöma om åtgärder kan krävas vid tidpunkten för verksamhetens nedläggning. 

Deponier kommer att sluttäckas och deponerat avfall kommer sannolikt att ligga 

kvar på plats tills vidare. Kontroll av omgivningen kommer därför att ske under 

mycket lång tid framöver. 

 

Enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall ska en verksamhetsutövare 

under deponins efterbehandlingsfas tillse att det under minst 30 år, eller en längre 

tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, vidtas de åtgärder för underhåll, 

övervakning och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människor hälsa 

och miljön. 

 

Av genomförda undersökningar kan utläsas att en påverkan sker på yt- och 

grundvatten. Såvitt kan bedömas är det primärt läckage av näringsämnen och 

lösta joner som sker och inte av farliga ämnen. Dock kan det inte uteslutas att 

läckage av även farliga ämnen förekommer men sannolikt i mycket liten 

utsträckning. 

 

Denna statusrapport visar på vilket sätt och med vilken omfattning nuvarande 

kontroll sker. Bl.a. har det skett och sker en tämligen omfattande kontroll av yt- 

och grundvatten inom verksamhetsområdet, vilket belyses närmare i det följande. 

Upprättad statusrapport innehåller information om föroreningssituationen i mark 

och grundvatten av relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen på området för 

verksamheten. Statusrapporten beskriver föroreningssituationen vid tidpunkten 

för upprättandet av rapporten. 

 

Kiruna Kraft har uppfattat att statusrapporten ska utgöra ett självständigt 

dokument. De delar om t.ex. status och geotekniska förhållanden som framgår av 

upprättad miljökonsekvensbeskrivning har därför bedömts nödvändiga att lyfta in 

också i denna statusrapport. 
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2. Bakgrundsinformation - områdeshistorik 

2.1 Beskrivning av tidigare samt nuvarande miljöfarlig verksamhet. 

Beskrivning av hur området används vid tidpunkt för upprättandet 

av statusrapporten 
 

Sedan 1965 har det bedrivits avfallshantering på fastigheten Kiruna 1:163 i Kiruna 

kommun. Före avfallsanläggningen utgjordes området av naturmark. 

Större delen av Kiruna 1:163 utgörs idag av avslutad deponi samt av ett särskilt 

iordningställt område för omhändertagande av förorenade jordmassor (regleras av 

ett särskilt tillstånd). 

Söder om Kiruna 1:163, inom del av fastigheten Kiruna 1:1, finns bl.a. deponi-

celler för icke-farligt och farligt avfall, ytor för mellanlagring och sortering av avfall 

samt en vattenreningsanläggning. 

 

Markområdet har, innan avfallsverksamhet påbörjades, till största delen bestått av 

skogsmark med en del våtmarksinslag. Endast de områden som idag är 

skogsklädda kan betraktas som jungfrulig mark.  

 

Den avslutade deponin för hushållsavfall har anlagts på en yta med naturlig mark 

(se avsnitt 3.3 för jordartsbeskrivning). Sluttäckningsarbeten påbörjades under år 

2009 och under 2017 bedöms hela den gamla deponin vara sluttäckt. Deponier för 

bruk efter sista december 2008 följer nu gällande krav. 

 

 

Figur 1. Lokalisering för Kiruna Avfallsanläggning. 
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Figur 2. Flygfoto över anläggningen, från norr. Den ytan som utgör utbuktningen 

närmast i bild är idag sluttäckt och används som upplagsyta för rent trä, betong, 

tegel och gummi. Till höger på denna yta har en hall för hantering av oljeskadat 

vatten uppförts.  

2.2 Identifiering av ämnen som för närvarande används eller 

produceras av verksamheten enligt tillståndet (eller som sannolikt 

kommer att användas eller produceras i framtiden) som kan 

utgöra risk för förorening 
 

Befintligt tillstånd medger deponering av både icke-farligt och farligt avfall. 

Begränsningar för vad som får deponeras anges i villkor och i förordningar. 

2.3 Identifiering av eventuella källor till historisk förorening 
 

Ingen verksamhet från tiden före avfallsanläggningen har kunnat påvisas som 

skulle kunna utgöra en risk för föroreningsspridning i området. 

På nu avslutad deponi var det tillåtet att deponera i huvudsak hushållsavfall. Dock 

hålls det för sannolikt att nära nog samtliga ämnen som finns i det periodiska 

systemet har lagts på deponin i någon omfattning under de ca 40 år som denna 

var i drift. Dessutom tillkommer föroreningsrisk från föreningar och blandningar 

samt nedbrytningsprodukter från dessa. 

2.4 Identifiering av källor som kan orsaka förorening i framtiden 
 

Källan till det som kan orsaka föroreningar ligger i deponierna där både farligt och 

icke-farligt avfall deponerats. Ingen deponi är tät utan kravet är att det skall ta 

väldigt lång tid för föroreningarna att läcka ut. Det innebär att föroreningar 

kommer att läcka ut under ett 1000-års perspektiv, om än i begränsad 

omfattning. 
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De enda farliga ämnen som används är de som används för driften, varav den 

största källan bedöms vara smörj- och hydrauloljor av olika slag. Även 

rengöringsmedel och smörjfetter används. 

3. Beskrivning av förhållandena på området med avseende på 
bl.a. topografi, geohydrologi och spridningsvägar 

3.1 Topografi 
Kiruna Avfallsanläggning är placerad i ett område som ursprungligen var en flack 

tallbevuxen sluttning ner mot ett våtmarksområde norrut och österut. Deponin 

ligger väl dold från allmänna vägar och bostäder, synlig endast på långt avstånd 

från Kirunas högre liggande områden i sydvästlig riktning. Avsaknad av vegetation 

inom verksamhetsområdet är den tydligaste markören mellan kringliggande 

landskap och deponin. 

 

3.2 Ytavrinning 
Ytvattnet i området för avfallsanläggningen samt de uppströms liggande 

områdena i väst och sydväst dräneras idag genom diken och ledningar till 

våtmarksområdet Tuolluvuoma, till bäcken Haukijoki och vidare till Tuollujärvi-

Tuollujoki och därefter Luossajoki. Vattnet når slutligen Torne älv. 

 

Lakvatten samlas upp från deponier för farligt och icke-farligt avfall samt från 

sorteringsytor för brännbart avfall och förorenade jordar. Uppsamlingen sker via 

dagvattenbrunnar och uppsamlingsdammar och leds sedan via ledningar till 

anläggningens lakvattenrening.  

 

Dagvatten från vägar och övriga ytor där lakvattenuppsamling inte sker, leds till 

vägdikena och vidare till våtmarken Tuolluvuoma nedströms anläggningen. Från 

de tätgjorda ytorna kring ÅVC finns dagvattenbrunnar som fångar upp dagvatten 

och leder ut detta via ledningar till dagvattendiken. En del av ytan för förorenade 

jordar är försedd med dagvattenbrunnar som kan leda vattnet ut till 

dagvattendiket i de fall det ej lagras förorenade jordar på ytan. Allt dagvatten 

mynnar ut vid brandvattendammen samt vid pumphuset (lakvattenreningen) och 

leds till Tuolluvuoma. Avskärande diken finns runt anläggningen för att förhindra 

att ytvatten från omgivningen belastar anläggningen. 

 

Anläggningen ingår i delavrinningsområdet ”Mynnar i Luossajoki” med SMHI:s ID: 

753525-169351. Delavrinningsområdet är ca 37,9 km2 och har sin mynningspunkt 

enligt grön punkt i figur 3. 
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Figur 3. Delavrinningsområde ”Mynnar i Luossajoki”. Källa SMHI. 

3.3 Geologi 
Berggrunden i deponiområdet består av sura vulkaniska bergarter vilket strax 

väster om anläggningen övergår i ett stråk med ultrabasiska, basiska och 

intermediära bergarter. Ytterligare väster om detta återfinns kvarts-fältspatrika 

sedimentära bergarter (SGU berggrundskarta).  

 

Enligt en geoteknisk undersökning som gjordes 2002 så domineras jordarterna 

inom anläggningsområdet av ett övre skick med en brunfärgad morän (som 

djupast 0,7 m) vilket överlagrar ett skikt med en mer finkornig, gråaktig morän 

(som djupast 3,4 m). Sten och block påträffades vid grävningarna i relativt stor 

omfattning. Som djupast grävdes 3,4 m utan att berg påträffades inom området.  

 

Norr och öster om avfallsanläggningen finns ett vidsträckt våtmarksområde, 

Tuolluvuoma. Tidigare geotekniska undersökningar från 2002 som gjorts i 

myrområdet i direkt anslutning till deponin påvisade ett torvdjup mellan 0,45 och 

2,65 m. 
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3.4 Geohydrologi 
Uppföljningar av grundvattennivåer görs i samband med provtagning av 

grundvattnet enligt gällande egenkontrollprogram (maj/juni samt 

september/oktober). Grundvattenrören kring avfallsanläggningen är placerade 

enligt bilaga 2.4, observera dock att Gw02 och Gw07 är borttagna.   

 

Enligt den geotekniska undersökning som är gjord 2002 så har det moräntäcke 

som dominerar inom anläggningen en permeabilitet mellan 1,6x10-8 m/s och 

3,3x10-9 m/s. Permeabilitetstesterna gjordes på den underliggande gråaktiga, 

finkornigare moränen varför det kan antas att permeabiliteten för den 

grovkornigare ovanliggande moränen är högre.  

 

Höjden på vattennivån i grundvattenrören kring anläggningen är redovisade i 

tabell 1. Grundvattenströmmarna inom anläggningsområdet antas gå från de 

högre belägna punkter ner mot myrområdet norr och öster om anläggningen där 

grundvattnet står i marknivå (Gw10 och Gw12). Grundvattenrör Gw18 

representerar en referenspunkt med grundvatten som ej är påverkat av deponin. 

Sett till hela delavrinningsområdet (jfr figur 3) så innebär topografin inom 

området att grundvattenströmmarna bör vara riktade från den högre terrängen i 

väster ner mot de lägre myrmarkerna öster om anläggningen. 

 

 

Tabell 1. Höjden på grundvattennivån (RH 00) i respektive rör, (medelvärden för 

respektive år).   

Rör 2013 2014 2015 

Gw03 447,89 447,65 447,84 

Gw04 454,75 454,58 454,49 

Gw05 461,52 461,44 461,29 

Gw10 440,16 440,16 440,14 

Gw12 440,34 440,34 440,36 

Gw15 443,57 443,59 443,60 

Gw18 452,44 452,28 452,32 
 

4. Förhållanden i omgivningen, skyddsobjekt och andra 

verksamheter som kan innebära spridning av farliga ämnen 
till anläggningsområdet 

Anläggningen ligger norr om den ytvattendelare som skär igenom området för nya 

Kiruna (se figur 3). Strax söder och öster om anläggningen finns en skjutbana och 

ett nedlagt gruvområde. Grundvattenströmmarna inom området bör dock vara 

sådana att inget inläckage av farliga ämnen sker från dessa. Övriga verksamheter 

som finns inom delavrinningsområdet med grundvattenströmmar som potentiellt 
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kan påverka avfallsanläggningen, antas ej medföra inläckage av farliga ämnen. I 

övrigt är grund- och ytvattenströmmarna riktade från området.  

4.1 Föroreningskällor, spridningsvägar och de objekt som kan 

exponeras för föroreningar 
Ämnen som läcker ut från området kan så småningom nå Tuollujoki (omfattas av 

miljökvalitetsnormer) och i förlängningen Torne älv (riksintresse). Även om en hel 

del fastläggs, i första hand i våtmarksområden och sediment, kan föroreningar 

spridas ner till Torne älv, om än kraftigt utspätt och, med dagens mätmetoder, 

omätbara halter. Det bör även flaggas för att närliggande golfbana och före detta 

gruvverksamhet (Tuolluvaaragruvan) kan ha påverkan på dessa vattendrag, 

framförallt när det gäller näringsämnen. 

 

I omedelbar anslutning till avfallsanläggningen finns våtmarksområdet Tuollu-

vuoma. Myrmarken har enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering klassificerats i 

naturvärdesklass 2 av 4, där 1 är mest skyddsvärd. VMI-klass 2 innebär höga 

naturvärden och enligt Naturvårdsverkets riktlinjer vid exploatering anges för 

våtmarker i klass 2 att ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör undvikas. 

 

Några andra naturvärden, som t.ex. skyddsvärda nyckelbiotoper eller 

sumpskogar, förekommer inte i närheten av avfallsanläggningen (Skogsstyrelsen, 

Skogens Pärlor). 

5. Granskning och sammanfattning av tidigare rapporter 

Till underlag för denna statusrapport har årliga miljörapporter för verksamheten 

samt rapporter och referenser enligt bilaga 2 använts. 

6. Miljöteknisk undersökning 

6.1 Provtagning 
Inom ramen för den verksamhet som bedrivs sker en omfattande provtagning och 

analys av yt- och grundvatten inom och utom anläggningen. Detta har pågått 

sedan den tillståndsprocess som avslutades kring 2003. I detta tillstånd ålades 

verksamheten att utföra ett antal prövotidsutredningar och i anslutning till detta 

installerades grundvattenrören och provtagning av grundvatten/ytvatten i 

nuvarande form påbörjades.  

 

En del av de undersökningar som sker är reglerad i ett egenkontrollprogram som 

godkänts av tillsynsmyndigheten, (se bilagor 2.1-2.4). Kontrollprogrammet är ett 

levande dokument vars innehåll ses över och anpassas löpande efter den 

verksamhet som bedrivs och de resultat som erhålls. Grunden för bl.a. var olika 
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grundvattenrör ska etableras och på vilket djup, har upprättats tillsammans med 

geohydrologiskt sakkunnig. 

 

All provtagning utförs av personal som genomgått utbildning som följer av 

Naturvårdsverkets föreskrift SNFS90:11 MS:29 eller som lägst har motsvarande 

kunskap. Förutom den indikationsprovtagning som sker genom 

konduktivitetsmätning, sker fullständig analys av vissa vattenprover på 

ackrediterat laboratorium. Samtliga provpunkter som omfattas av 

egenkontrollprogrammet samt typ av analyser för respektive provpunkt redovisas 

i bilaga 2.2. Utöver de provtagningar av yt- och grundvatten som genomförs 

regelbundet så utförs även vart femte år bottenfaunaundersökningar i fyra lokaler 

(Haukijoki uppströms och nedströms deponin, Nukutusjoki och Tuollujoki) kring 

avfallsanläggning. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2015. 

 

Av analysresultaten kan man fastslå att yt- och grundvattenkvaliteten är 

påverkad. Det som påverkar yt- och grundvattnet bedöms i huvudsak vara 

avslutad deponi, som inte berörs närmare av nu aktuell prövning, samt även 

ytavrinning och utsläpp av renat vatten från lakvattenreningsanläggningen. De 

förändringar som denna ansökan innebär bedöms inte närmare påverka 

föroreningssituationen (i huvudsak handlar ansökan om förlängd tid för 

verksamheten). Framförallt är det näringsämnen och lösta joner som utgör 

påverkan. 

 

Nedan görs en kort redovisning av statusen för provpunkter som omfattas av 

kontrollprogrammet. 

 

6.2 Ytvatten 
Mätningar på vattenkvaliteten i Haukijoki sker i provpunkterna H1 och H2. 

Medelvärden för de tre senaste åren redovisas i bilaga 3 där parametrarna 

bedömts mot Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i ytvatten 

(NV rapport 4913). 

 

Provpunkten H1 är belägen strax nedströms väg 874 mellan Kiruna och 

Kurravaara. Denna fungerar som en referenspunkt utan påverkan från 

avfallsanläggningen samt närliggande golfbana och före detta gruvområde. Möjlig 

källa för påverkan vid punkten är närliggande väg 874.  

 

H2 är placerad just före Haukijokis mynning i sjön Tuollujärvi så att ev. påverkan 

från avfallsanläggningen ska kunna följas upp. Bolaget har valt ut klorid och 

totalkväve som indikatorparametrar nedan i diagram 1 och diagram 2 för att 

illustrera anläggningens påverkan på vattenkvalitén. Ökad halt av tungmetaller 

kan inte påvisas i Haukijoki. 
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Diagram 1. Klorid i provpunkterna H1 och H2 under åren 2007-2015. 

 

 

Diagram 2. Totalkväve i provpunkterna H1 och H2 under åren 2007-2015. 

 

Vattnet som släpps ut mot myrområdet efter rening leds i tät ledning till ett dike 

som mynnar i utsläppspunkten. Då de ansökta ändringarna inte kommer att leda 

till någon påverkan eller förändring av driften vid lakvattenreningsanläggningen 

redovisas detta inte närmare här.  
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6.3 Grundvatten 
Grundvattenrörens placering och funktion har redovisats tidigare under avsnittet 

geohydrologi.  

 

Klorid har valts ut som indikatorparameter i diagram 3 för att påvisa eventuell 

påverkan från verksamheten på grundvattenkvalitén. Vattenkemin analyseras för 

närvarande endast i de grundvattenrör som är medtagna i diagram 3 samt i 

Gw04. Enligt diagrammet är halterna klorid högre i Gw10 och Gw12 jämfört med 

referenspunkten Gw18. Högst är halterna i Gw10 vilket är det grundvattenrör som 

ligger närmast utsläppspunkten för renat lakvatten från anläggningen. Halterna av 

klorid i Gw10 motsvarar de halter av klorid som uppmäts i utgående vatten från 

lakvattenreningen vilket antyder att detta vatten har en påverkan på 

grundvattenkvalitén i Gw10.  

 

 

Diagram 3. Kloridhalt för provpunkter Gw18, Gw10 och Gw12 mellan åren 2007-

2015. Halter under detektionsgränsen (1 mg/l) rapporteras som 1 mg/l. 

 

Diagram 4-7 visar halterna av arsenik, kadmium, bly och zink i samma 

grundvattenrör från 2007 till 2015. Dessa visar på en sjunkande trend när det 

gäller samtliga ämnen och idag är nivåerna mestadels under detektionsnivåerna. I 

bilaga 4 redovisas grundvattenkemin i Gw10, 12 och 18 mellan åren 2013-2015. 

En klassning görs även mot SGU:s bedömningsgrunder 2013:01 där varje 

parameter klassas från 1-5 där klass 1 är bästa grundvattenklass och klass 5 den 

sämsta.  
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Diagram 4. Arsenik (mg/l) i provpunkterna Gw18, Gw10 och Gw12 mellan åren 

2007-2015.  

 

 

Diagram 5. Kadmium (mg/l) i provpunkterna Gw18, Gw10 och Gw12 mellan åren 

2007-2015.  
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Diagram 6. Bly (mg/l) i provpunkterna Gw18, Gw10 och Gw12 mellan åren 2007-

2015.  

 

 

Diagram 7. Zink (mg/l) i provpunkterna Gw18, Gw10 och Gw12 mellan åren 2007-

2015.  

 

 

I övriga grundvattenrör görs endast uppföljningar av konduktivitet och 

grundvattennivå. Konduktivitetsvärdena för respektive grundvattenrör är 

sammanställda i bilaga 5 där en klassning också görs mot gällande 

bedömningsgrunder för grundvatten (SGU rapport 2013:01). Enligt denna 
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klassning når Gw04, Gw10 och Gw12 höga eller mycket höga nivåer under 

flertalet mättillfällen medan Gw03, Gw05 och Gw18 huvudsakligen når mycket 

låga nivåer. Detta antyder att verksamheten påverkar grundvattenkvalitén 

nedströms anläggningen. För Gw10 och Gw12 är det troligtvis utsläpp av renat 

lakvatten som medför de höga konduktivitetsvärdena, alternativt påverkan från 

den avslutade deponin. I Gw04 sammanfaller de höga konduktivitetsvärdena 

bland annat med förhöjda halter av klorider vilket indikerar en påverkan från 

närliggande upplag med utsiktad, karbonatiserad bottenaska. 

 

Sammanfattningsvis så kan det utläsas att grundvattnet är påverkat i Gw10 och 

Gw12, delvis från avfallsanläggningen, framförallt i fråga om ammonium, fosfat, 

kalcium, kalium, natrium, järn, konduktivitet, klorider samt alkalinitet. Beträffande 

alkaliniteten ses en positiv påverkan. I Gw04 observeras förhöjda 

konduktivitetsvärden mest troligt till följd av höga kloridhalter. Gällande 

tungmetaller så kan inga förhöjda halter nedströms deponin observeras. 

6.4 Bottenfaunaundersökning 
Resultaten från 2015 års undersökning visar på bra förhållanden för vattenlevande 

organismer i de tre vattendragen som ingår i kontrollprogrammet. 

Uppströmslokalen i Haukijoki (referenslokal) var den lokal som hade lägst värden 

på de index som används vid statusklassning av vattendrag. Värdet för 

surhetsindex (MISA) och trofiindex (DJ-index) gav denna lokal God Ekologisk 

Status. Förutom dessa två indexvärden visade samtliga övriga värden på Hög 

Ekologisk Status. Högst värden hade lokalen i Tuollojoki. Skillnaderna mellan 

lokalerna i fördelning mellan taxonomiska grupper beror troligtvis mer på 

skillnader i de naturliga förutsättningar lokalerna emellan än på en skillnad i 

vattenkemi orsakad av deponin. 

 

Jämfört med tidigare års undersökningar har det inte skett någon märkbar 

försämring av vattenkvalitén på de undersökta lokalerna.  

7. Avslutning 

Kiruna Kraft bedömer att en statusrapport för en deponi inte kan ha samma 

utformning som vissa andra verksamheter där det efter avslutad verksamhet finns 

reella möjligheter att i princip kunna sanera bort varje spår av den verksamhet 

som pågått. 
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PM avseende geologisk barriär för deponi för farligt och icke farligt avfall 

på Kiruna deponi 
 

I direktiv från EU krävs för deponier för farligt avfall (klass 1 deponi enligt tidigare 

benämning) att deponins botten får en geologisk barriär som motsvarar > 5 m tjocklek med K 

< 1,0x10-9
.  För bottentätning och lakvattenuppsamling krävs dessutom ett artificiellt tätskikt 

och ett 0,5 m dränskikt. Kravet på barriär motsvarar en genomströmningstid på 160 år.  

 

För svenska förhållanden gäller deponeringsförordningen (2001:512) för deponi för farligt 

avfall. I Naturvårdsverkets föreskrifter finns villkor för bottentätning och barriär. I deldom 

avseende tillstånd för Kiruna deponi daterad 2002-06-19 anges (sid 19) att bolaget som 

verksamhetsutövare är skyldig - ”att följa bestämmelserna i dessa författningar.” 

 

• Kravet på bottentätning är att en bottentätning med max 5 l/m2 år vattenläckage och ett 

dränskikt min 0,5 m anlägges. 

• Kravet på geoteknisk barriär är 200 års strömningstid till skyddsvärd recipient eller ett 

lager som minst uppfyller K < 1x10-9 m/s och 5 m mäktighet för deponi för farligt 

avfall 

 

Geotekniska och geohydrologiska förhållanden inom området 

 

De geotekniska förhållandena har undersökts vid tidigare utredningar och under våren 2002. 

Under vegetationsskiktet finns ett ca 0,5 m tjockt skikt av grusig sandig morän och under 

detta vidtar en siltig sandig morän. 

K-värdet för den siltiga sandiga moränen har vid laboratorieundersökningar uppmätts till 

1,610-8 m/s . Det låga värdet sammanhänger troligen med att jorden är välgraderad.  

 

Recipient 

 

Grundvattnet i området nyttjas ej och skyddsvärd recipient är Haukijoki. 

 

Lokalisering av deponier 

 

Både deponier för farligt av fall och för icke farligt av fall har utförts som planerats i områdets 

södra del. Bottentätning av deponicellerna utföres på samma sätt både för farligt av fall och 

för mindre farligt av fall 

 

Geologisk barriär 

 

Den täta moränen utgör geologisk barriär. Vid beräkning av genomströmningstiden används 

ekvation 2 i naturvårdsverkets rapport 4654 (geologiska barriärer för avfallsupplag) 

 

T= (10 x D x ne/ Kv + L x ne/ Kh x I ) / 86400 

 

T = strömningstid dygn 

D = Vertikal strömningslängd, m 
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K = Hydraulisk konduktivitet (vertikal resp horisontell) 

L = Horisontell strömningslängd, m 

ne = effektiv porositet  

 

Djupet till grundvattenytan varierar under året och vid undersökningstillfället i slutet av maj 

2002 låg grundvattnet 0, 5 – 0,7 under markytan. Strömningstiden ner till grundvattenytan 

beaktas ej vid detta korta avstånd och beräkningen genomförs med ekv 3 nedan.  

 

T= (L x ne/ Kh x I ) / 86400  (ekv 3) 

 

Den hydrauliska gradienten I beräknas som medelvärdet av höjdskillnaden mellan 

grundvattenytor i rör 8 – 14 och 3 – 8, dividerat med längden mellan rören vilket ger I= 0,048 

 

Kh =  1,6 x 10-8  

Imed =  0,048  

L =  250m (Avstånd till Haukijoki över 250 m. Enl. bilaga är avståndet ca 300 m) 

ne= 0,15 (ur tabell 3 i rapport 4654) 

Genomströmningstid, T = 1548 år 

 

Haukijoki rinner i ett myrområde där det är svårare att avgöra strömningstiden. I djupare 

partier i myren kan troligen grundvattnet strömma i torvlagret och hastigheten öka. 

För att klara tiden 200 år erfordras: 

- en längd på horisontell barriär av 33 m i moränjorden 

 

Om man räknar på en föroreningstransport från den punkt cellvallen där avfallet avslutas och 

tar hänsyn till den vertikala strömningen ner till grundvattnet (ca 6m) erfordras: 

- en längd på horisontell barriär av 30 m i moränjorden 

 

Den geologiska barriären redovisas i bilaga. Av bilagan framgår att erforderlig barriär uppnås 

före myrområdets början. 

 

Av utförandetekniska skäl får lakvatten från deponiceller för icke farligt avfall också en 

mycket lång genomströmningstid. 

 

 

Bottentätning 

 

Deponicellernas botten och sidor har utförts enligt följande: 

 

• Avtagning av vegetation. 

• Terrassering av deponicellens botten och utläggning av 0,1 m skyddslager av sand 

• Utläggning av geomembran HPDE-duk 1,5 mm. 

• Skyddstäckning av HPDE-duken. 

• 0,5 m dräneringslager. 

• 0,1 m Bärlagergrus 

 

Med HPDE uppfylls kravet på artificiell tätning och kravet på max 5 l/m2år läckage. 
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Bilaga 2. Planritning utförande av deponiceller, lakvattenuppsamling etc, daterad 2004-02-23 

Bilaga 3. Geologisk barriär 

Bilaga 4. Geotekniska utlåtande daterad 2002-06-27 
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1 Sammanfattning 
Sweco Environment har på uppdrag av Tekniska verken i Kiruna AB mätt upp och 
beräknat ljudutbredning inom Kiruna avfallsanläggning för att klargöra om verksamheten 
beräkningsmässigt påverkar bostadsområdet Sandstensberget, det planerade 
bostadsområdet Jägarskolan, etapp 2, samt vid närmsta planerade bebyggelse för nya 
Kiruna (Skjutbaneområdet). 

Bullerberäkningen visar att med samtliga ljudkällor igång innehålls Naturvårdsverkets 
riktvärden för industribuller för alla bostadsområden (befintliga och planerade).  
 
Bullerberäkningen visar även att alla villkor för buller vid bostäder enligt Kiruna 
avfallsanläggnings tillstånd innehålls. 
 
I bostadsområdet Sandstensberget uppnår ljudnivåerna som högst 39 dB(A). I det 
planerade området Jägarskolan, etapp 2 uppnår ljudnivåerna som högst 41 dB(A). Vid 
Skjutbaneområdet uppnår ljudnivåerna som högst 40 dB(A) 

2 Inledning 
Kiruna Kraft AB (dotterbolag till Tekniska verken i Kiruna AB, som i sin tur ägs 100 % av 
Kiruna kommun) driver Kiruna avfallsanläggning. Verksamheten omfattar mottagning, 
sortering, efterhandling, lagring och deponering av avfall.  
 
Sweco Environment har på uppdrag av Tekniska verken i Kiruna AB mätt upp och 
beräknat ljudutbredning inom Kiruna avfallsanläggning för att klargöra om verksamheten 
beräkningsmässigt påverkar bostadsområdet Sandstensberget, det planerade 
bostadsområdet Jägarskolan etapp 2, samt vid närmsta planerade bebyggelse för nya 
Kiruna (Skjutbaneområdet). Vidare ska utredningen klargöra om gällande riktvärden för 
verksamheten innehålls. 



  

   

 
 

3 (13) 
 

BULLERUTREDNING – KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING 
REV 2, 2016-03-03 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 1. Översiktskarta 
 
Kiruna avfallsanläggning är belägen cirka 3 kilometer nordost om centrala Kiruna. Infart 
till området sker från Kurravaaravägen. Anläggningen är en B-anläggning där avfall från 
hushåll, företag och industrier behandlas, mellanlagras och deponeras. Inom 
avfallsanläggningen bedrivs även en återvinningscentral (ÅVC) för mottagning, sortering 
och mellanlagring av utsorterade restfraktioner för material- eller energiåtervinning. Detta 
utförs på asfalterade ytor. Söder om infarten till avfallsanläggningen och ÅVC:n finns 
”sorteringsplattan”, en hårdgjord yta där mellanlagring av hushållsavfall och sortering av 
verksamhetsavfall i dagsläget utförs. I anslutning till denna finns också en ”yta D”, en 
asfalterad yta för mellanlagring av i första hand brännbart verksamhetsavfall. Förutom 
deponi- och ÅVC-verksamhet nyttjas anläggningen för bland annat sortering och 
hantering av brännbart avfall och bottenaska från värmeverket samt mellanlagring 
förknippat med detta.  
 
Avlämning av avfall vid ÅVC sker i en återvinningsbyggnad med ett antal uppmärkta 
containrar/kärl längs en asfalterad avfallsramp. Avlämningsrampen på ÅVC:n är 
bemannad och personal bistår med sorteringsanvisningar och ser till att olika 
avfallsfraktioner läggs i därför avsedda containrar och andra behållare. 
 
Verksamheten vid avfallsanläggningen bedrivs normalt dagtid under helgfria vardagar. 
Personalens arbetstider är 07:00-15:45 och 09:30-18:15. 
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Figur 2. Översiktskarta för Kiruna avfallsanläggning med olika delområden och verksamheter. 
 

2.1 Trafik, fordon och transporter 
Utfartsvägen från Kiruna avfallsanläggning ansluter till väg 874 som går mellan Kiruna 
och Kurravaara. Årsmedeldygntrafiken (ÅDT, 2014) uppgår till 815 st. fordon för sträckan 
närmast Kiruna C (ca 1 km) och i övrigt längs Kurravaaravägen till 648 fordon. Andelen 
tung trafik utgör ca 15-20 % av trafikflödet. 
 
De huvudsakliga transporterna till och från anläggningen sker med lastbilar. Till och från 
ÅVC’n sker transporter företrädesvis med personbilar. 
 
Under 2014 uppgick antalet bränsletransporter från avfallsanläggningen till Kiruna 
kraftvärmeverk till 1 760 st. Antalet transporter av rent trä och massaved uppgick till 185 
st. 
Transporter av farligt avfall till Kiruna avfallsanläggning var 4 st. under 2014 (i form av 
filterkaka från värmeverket), medan icke-farligt avfall gick med 968 st. trans-porter (9 st. 
med flygaska bio, 56 st. med bioaska och 903 st. med slagg). 
 
På anläggningen finns idag följande fordon och maskiner som används bl.a. för att lägga 
ut, sortera, mellanlagra och omlasta avfallet: 
Hjullastare 2 st.  
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Hjullastare, under sommarhalvåret 1 st. (delas med avdelning Logistik)  
Materialhanterare 2 st. hjulgående grävmaskiner  
Bandschaktare 1 st.  
Lastbil, 4-axlig 1 st.  
Avfallskross, fjärrstyrd 1 st.  
Trumsikt, fjärrstyrd 1 st. 
 

3 Utförda mätningar 

3.1 Mätmetod 
Mätningen utfördes i enlighet med ”Metod för immissionsmätning av externt industribuller” 
Naturvårdsverkets Rapport 5417 – Remissversion den 16-17 november av Therese 
Hartnor och Elin Waara, Sweco. Driften vid anläggningen bedömdes av personalen på 
plats som normal. Vädret den 16 november var klart och vindstilla. Temperaturen var 
cirka -8 grader. Marken var täckt med ca 20 centimeter snö. Vädret den 17 november var 
mulet och vindstilla med lätt snöfall. Temperaturen var cirka -5 grader. Marken var täckt 
med ca 20 centimeter snö. Anläggningen har öppet och omhändertar avfall vardagar 
mellan 7-18. Företag får endast slänga fram till 15:45.  
 
 
De ljudkällor som identifierades på området var följande: 
 
 

• ”Rampen” 
Källsortering under tak. Öppen konstruktion utrustad med jalusier som kan vikas ner 
vid behov. Vid mätningen var jalusierna uppdragna. Byggnaden innehåller containrar 
innehållande sorterade återvinningsmaterial såsom brännbart, metall, trä, deponi, 
farligt avfall etc. Framför allt lämning av metall och deponi genererar höga ljudnivåer. 
På rampen är det mest aktivitet mellan 9-10 samt 12-13, då företag ofta slänger 
material. Privatpersoner slänger mer på kvällen, men inte i samma utsträckning som 
företag. Eftersom byggnaden för källsortering är en öppen konstruktion, så är 
byggnadens ljuddämpande effekt osäker. Därför har den inte tagits med i 
bullerberäkningen. 
 
 
• Containrar 
Är försedda med hjul som kan gnissla vid förflyttning. Vissa av containrarna har 
luckor som kan slå igen vid tömning, vilket kan generera höga ljudnivåer. 
 
 
• Kross 
Doppstadt SM-620. Används till olika ändamål och krossar bl.a. metall, brännbart och 
trä. Krossen är radiostyrd och kan flyttas runt på anläggningen. För lastning av 
krossen används en traktor, L100. Krossen genererar höga ljudnivåer, framförallt vid 
metallhantering.  
 
 
• Sikt 



   

 
 
 

 

6 (13) 
 
BULLERUTREDNING – KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING 
REV 2, 2016-03-03 
 
 
 

 

 

 
 

 

Doppstadt SM-620. Används till siktning av krossat material. 
 

 
• Grävmaskiner 
CAT M318C MH. Körs kontinuerligt runt på hela området. Grävmaskinerna är 
ljuddämpade och genererar inga höga ljudnivåer. 
 
 
• Hjullastare 
CAT D6H, Volvo L110F. Körs kontinuerligt runt på hela området. 
 
 
• Lastbilar 
Avfallsanläggningen har en lastbil på området. Användning av lastbilar förekommer 
dagligen på området vid hämtning och lämning av material. Personalen uppger att 
främst hantering av vitvaror genererar höga ljudnivåer. Detta förekommer 1-2 
gånger/år och ingår inte i ljudmätningen. 

 

3.2 Instrument 
 

Följande mätinstrument användes 

 

Mätinstrument Fabrikat Typ Serienummer Intern-
beteckning 

Tersbandsanalysator Brüel & Kjaer 2250 Light 2580029 U-2250L 

Mikrofon Brüel & Kjaer 4950 2585893 U-2250L 

Kalibrator Brüel & Kjaer 4231 2583330 U-4231 

 

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser 
enligt vår kvalitetsstandard. Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår 
kalibreringslogg. 

Fältkalibrering gjordes före och efter mätningarna enligt standarden. 
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3.3 Mätresultat 
 
Ljudkällor som mätts och använts i beräkningen framgår av Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Ljudkällor som ingår i beräkningen. 

Objekt Bild Ljudeffekt 

Rampen samt 
aktivitet vid 
containrar 

 

95,3 dBA /container. 
Totalt 16 containrar. 

Kross 

 

119,6 dBA 

Sikt 

 

108,6 dBA 



   

 
 
 

 

8 (13) 
 
BULLERUTREDNING – KIRUNA AVFALLSANLÄGGNING 
REV 2, 2016-03-03 
 
 
 

 

 

 
 

 

Grävmaskiner 

 

119,4 dBA 

Hjullastare 

 

86,5 dBA 

Körsträcka ca 57 meter 
vid metall samt ca 60 
meter vid deponi 
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4 Beräkningsmetod och indata 
Indata har hämtats från ljudmätningar som gjorts på Kiruna avfallsanläggning enligt ovan, 
samt från Tillståndsansökan för Kiruna avfallsanläggning. Samtliga ljudkällor har antagits 
vara i konstant och samtidig drift. 
 
Genom att föra in ljudkällorna i beräkningsprogrammet Soundplan 7.3 så har ljudnivåer i 
form av iso-DB linjer samt fasadnivåer beräknats enligt nordisk beräkningsmodell för 
industribuller (Genereal Prediction Method). 
 
Som underlag till beräkningen har Fastighetskarta och Laserdata från Lantmäteriet 
använts. 

 

5 Riktvärden 
Tabell 2. Ljudnivå från industri/verksamhet som inte får överskridas (Naturvårdsverket 
rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller). 

 
Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i 
bostadens närhet. 
 
Utöver detta gäller: 

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

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den 
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. 
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid 
kortare händelser. 

(Naturvårdsverket rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller). 
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6 Villkor enligt avfallsanläggningens tillstånd 

6.1 Villkor 7 för KAA (beslut 2002-06-19) 
Buller från verksamheten skall begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 
-          55 dB(A) vardagar klockan 07-18,  
-          45 dB(A) klockan 22-07  
-          50 dB(A) övrig tid.  
Den momentana ljudnivån får nattetid uppgå till högst 55 dB(A). 
  

6.2 Villkor 9 för mellanlagring och behandling av förorenade jordar 
(tillståndsbeslut 2010-12-01) 
Buller från verksamheterna får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder än följande begränsningsvärden 
-          50 dB(A) Vardagar utom lördagar kl. 07.00-18.00 
-          45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 07.00-18.00 
-          45 dB(A) kvällstid kl. 18.00-22.00 
-          40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00 
Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dB(A) vid 
bostäder. 
 

7 Resultat 
Ekvivalent ljudnivå från Kiruna Återvinningscentral ger upphov till ljudnivåer väl under 
riktvärdet dagtid, 50 dB(A), samt riktvärdet kvällstid, 45 dB(A).  

Verksamheten innehåller villkor 7 för KAA. Ljudnivån ligger väl under villkoret vardagar 
(07-18), 55 dB(A), kvällstid (18-22), 45 dB(A) och övrig tid, 50 dB(A). 

Verksamheten innehåller villkor 9 för mellanlagring och behandling av förorenade jordar. 
Ljudnivån ligger väl under villkoret vardagar (07-18), 50 dB(A), villkoret kvällstid, lördagar, 
söndagar och helgdagar, 45 dB(A). Eftersom ingen verksamhet pågår nattetid behöver 
villkoret nattetid, 40 dB(A) ej innehållas. 
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Figur 3. Ekvivalent ljudnivå i dB(A) 2 meter över mark för detaljplaneområdet 
Sandstensberget. 

I området Sandstensberget uppnår ljudnivåerna som högst 39 dB(A).  
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Figur 4. Ekvivalent ljudnivå i dB(A) 2 meter över mark för detaljplaneområdena 
Jägarskolan, etapp 2 och Skjutbanan. 

I detaljplaneområdet för Jägarskolan, etapp 2 uppnår ljudnivåerna som högst 41dB(A). 
Vid närmsta planerade bebyggelse för nya Kiruna (Skjutbaneområdet är ljudnivåerna som 
högst 40 dB(A). 
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Figur 3. Ekvivalent ljudnivå 2 meter över marken.  
 

Beräkningarna avser dagtid och visar inga överskridanden av Naturvårdsverkets ställda 
riktvärden för Industribuller. 

Bullerberäkningen visar att med samtliga bullerkällor igång är ljudnivåerna i de planerade 
bostadsområdena Sandstensberget, Jägarskolan etapp 2 och Skjutbanan under 
riktvärdet avseende dagtid. 

Även om man skulle göra bedömningen att riktvärdet bör skärpas med 5 dB(A), med 
hänvisning till att ljudet från vissa arbetsmoment kan karakteriseras av ofta 
återkommande impulser, är de beräknade ljudnivåerna under riktvärdet. 

 



  Bilaga 4. Provpunkter grundvattenprovtagning 

Kartbild med provpunkter för grundvattenprovtagning utmarkerade 
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