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Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gällande
vägplan för väg E10 vid Kiruna nya centrum
Kiruna kommun
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2016/4236
Beslut
Länsstyrelsen godkänner, med stöd av 15 § väglagen, miljökonsekvensbeskrivningen
daterad 2017-12-08 gällande vägplan för väg E10 vid Kiruna nya centrum, Kiruna
kommun.
Redogörelse för ärendet
En MKB för rubricerat ärende inkom till Länsstyrelsen 2017-12-18 med begäran om
Länsstyrelsens godkännande.
Motivering
Länsstyrelsen anser att handlingen uppfyller kraven på innehåll och samråd enligt 6 kap.
miljöbalken.
Hur man överklagar
Beslutet kan inte överklagas.
Övrigt
Länsstyrelsen vill poängtera att verksamhetsutövaren i god tid innan sanering av
påträffade föroreningar påbörjas ska inkomma med en anmälan till tillsynsmyndigheten
enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Det är positivt på att schaktmassor kan återanvändas för anläggningsändamål, på platsen
eller i andra projekt. Naturvårdsverkets generella riktvärden är dock inte tillämpliga för
en sådan bedömning. Massor kan återanvändas i projektet i de fall halterna understiger
de fastställda åtgärdsmålet för alla aktuella ämnen. I de fall massorna ska omfördelas till
ett annat projekt är det att klassa som återanvändning av avfall för anläggningsändamål
och en riskbedömning måste göras i varje enskilt fall och i de fall risken endast bedöms
som ringa ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten, 29:34-35 §§
Miljöprövningsförordningen (2013:251).
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Länsstyrelsen anser även att Trafikverket som förslag till åtgärder i senare skeden bör
tillägga, att påverkan på äldre tallar så långt möjligt ska undvikas.
De som deltagit i länsstyrelsens beslut
Chef för enheten för samhällsplanering och kulturmiljö Willy Sundling har beslutat i
ärendet efter föredragning av planarkitekt Inger Krekula. Samråd har ägt rum med
företrädare för Länsstyrelsens enheter för miljöskydd, naturmiljö samt naturresurs- och
rennäring.

