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Abstrakt 

Vi har som utgångspunkt använt filosofen John Rawls rättviseteori. Han delar upp 

rättviseteorin i två principer, differensprincipen och frihetsprincipen. Frihetsprincipen 

säger att rätten att äga egendom ska vara lika för alla. Det vill säga att det är en 

grundläggande frihet. Differensprincipen säger att allt agerande av staten ska gynna alla 

medborgare i största möjliga utsträckning. Rawls hävdar att frihetsprincipen är 

överordnad differensprincipen och därför får aldrig grundläggande friheter kränkas. 

Fastighetsägarna i främst Nedre Norrmalm, ett bostadsområde i Kiruna, kommer att 

drabbas av Loussavaara Kirunavaara Aktiebolags utvidgning av malmbrytningen. LKAB 

och Kiruna kommun kommer att stå inför ett gigantiskt projekt då gruvindustrin skall 

utvidgas. Flytten av Kiruna stad kommer att beröra Europaväg 10, Malmbanan och 

flertalet fastigheter. Problemen har redan börjat för LKAB då flera fastighetsägare 

befinner sig inom ett område som idag ses som osäkert gällande framtida gruvbrytning. 

Detta skapar en övergångsperiod fram tills LKAB börjar bryta malmen. Denna period för 

med sig otaliga komplikationer. Redan nu råder en infekterad stämning mellan olika 

parter. Planer för Kirunas nya stadsbild är idag under arbete och tiden börjar bli knapp. 

Redan 2012 ska den nya Malmbanan stå klar, därför måste en plan för den nya 

sträckningen bli klar inom en snar framtid. Kiruna kommun vill att stadens infrastruktur 

ska fungera, eftersom bland annat turismen är en viktig näring. Intressena är spridda och 

alla parter vill tillgodose sina behov i största möjliga utsträckning. Därför har till exempel 

juridisk expertis inkopplats av Nätverket för berörda villaägare. Rawls teori kommer 

därför att prövas i uppsatsen för att se om flytten är legitim. Vi har kommit fram till att 

flytten inte är legitim enligt Rawls teori, eftersom rätten till de berörda villaägarnas 

egendom begränsas. Vi kan se att Kiruna stadsflytt i enlighet med Rawls differensprincip 

är det bästa för de sämst ställda i samhället. Men eftersom Rawls frihetsprincip är 

överordnad kommer den att gälla i första hand.  
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1.Inledning 

Kiruna och LKAB står inför utmaning, ett helt samhälle måste förändras för att en fortsatt 

gruvbrytning ska kunna fortgå. Om ingen lösning finns för fortsatt gruvdrift kommer 

verksamheten tvingas sluta efter att nuvarande nivå är färdig bruten. 

Problemet med stadsflytten är att konflikter uppstår mellan Loussavaara Kirunavaara 

Aktiebolag, Kiruna kommun samt berörda villaägare. Villaägarna kan inte sälja husen till 

ett skäligt marknadsvärde och bolaget vill inte köpa villorna innan de vet att marken de 

står på är brytvärd. Norrbotten och vår närmiljö är speciellt berörd av detta gigantiska 

projekt. Men även de små aktörerna på ett lokalt plan spelar en viktig roll i 

problematiken. De nya malmfyndigheterna innebär stora möjligheter för samhället. Men 

för samhällets del innebär det även att delar av Kiruna stad måste flyttas inom en 

tioårsperiod. Det vi ser på är hur alla berörda parter ska kunna behandlas på ett rättvist 

och effektivt sätt. Det är lätt att tro att det bara är LKAB och kommunen som är 

inblandade, men flera statliga bolag som till exempel Banverket, Vattenfall och 

Vägverket spelar en viktig roll. Ett projekt i den här omfattningen är svårt att genomföra 

utan att människor kommer i kläm, och känner sig orättvist behandlade. Dessa är främst 

fastighetsägare. Många tror att det är hela Kiruna stad som kommer att beröras och att 

hela staden skall flyttas. Så är inte fallet. Det är bara bostadsområdena som ligger i 

LKAB:s intresseområden som kommer att behöva flyttas. Detta är ett ämne som 

förekommer frekvent i media och ju närmare i tid vi kommer i stadsflytten desto större 

intresse visar media och allmänheten. Problemen med stadsflytten har redan börjat, men 

de har inte visat sig så tydligt för allmänheten. I det tysta pågår det rättsliga processer och 

meningsskiljaktigheter som har uppkommit till följd av projektet. Det finns motsättningar 

mellan kommunen och LKAB rörande järnvägens nya dragning, där tågen för 

persontrafiken kan bli lidande. De utsatta villaägarna i riskområdena har även de satt sig 

emot LKAB:s planer.  

 

Aktörer som kommer att vara inblandade i stadsflytten är följande. LKAB är aktören som 

ligger bakom stadsflytten. Kiruna Kommun ansvarar för samhällsplaneringen inom 

kommunens gränser. Vägverket är de som bygger en ny sträckning av Europaväg 10. 

Banverket bygger en ny sträckning av järnvägen. Svenska staten är ägare av LKAB. 
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Vattenfall drar om elnätet i den nya stadsdelen. ”Nätverket för berörda villaägare” vill få 

så bra ekonomisk ersättning som möjligt av LKAB för sina fastigheter. Telia Sonera drar 

om telenätet. Laevas och Gabna samebyar, någon av dem får dra om sina renbetesleder. 

 

2. Syfte 

Syftet är att beskriva flytten av Kiruna med hjälp av de aktuella aktörerna samt att utifrån 

Rawls teori analysera och diskutera legitimiteten i flyttbeslutet. 

 

2:1 Frågeställningar 

• Är flytten legitim utifrån Rawls rättviseteori? 

• Hur påverkar flytten Kiruna, hur ska flytten genomföras och vilka är aktörerna? 

 

2:2 Metod/material 

John Rawls bok ”En teori om rättvisa” ligger som grund för denna uppsats. För att få reda 

på information om kommunalt styre och statligt ägda företag använde vi oss av Stig 

Montin, docent i statsvetenskap och Arne Halvarson, universitetslektor i statsvetenskap, 

publikationer i ämnet. Fakta har även inhämtats genom en kvalitativ studie både på 

Campus, där en intervju genomfördes med Karl Wikström som får representera LKAB i 

vår studie. En längre intervju i Kiruna med Hans Swedell moderat kommunalpolitiker i 

Kiruna kommun genomfördes även. Bergmästare Jan-Olov Hedström har bidragit med 

juridisk fakta till uppsatsen. Kiruna kommuns hemsida har varit underlag för fakta om 

beslutsunderlag samt kartor. Samtal har förts med representanter för ”Nätverket för 

berörda villaägare”. Dessa individer från nätverket har valt att vara anonyma med tanke 

på problemets känsliga natur.  Detta ett ämne som engagerar många olika grupper i 

samhället. Därför finns många olika synpunkter. Alla som vi har intervjuat har sina egna 

intressen, som de försvarar på ett utmärkt sätt. Därför måste vi vara objektiva. Alla menar 

att just de har rätt i sin åsikt. Det är alltså ett stort statligt bolag mot till exempel en liten 

intressegrupp, som måste behandlas på ett korrekt sätt. Faktadelarna, som de olika 

parterna presenterar har hög trovärdighet, men det är vid själva intervjuerna som de 

personliga åsikterna lyser igenom.  
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Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna krav på 

forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har valt att följa Vetenskapsrådets 

publikation om forskningsetiska principer då våra källor från Nätverket för berörda 

villaägare har valt att vara anonyma. 1 

 

2:3. Avgränsning 

Vi har valt att studera de aktörer som vi anser vara de mest intressanta i frågan om Kiruna 

stadsflytt. Dessa är LKAB, staten som är ägare av bolaget, kommunen samt ”Nätverket 

för berörda villaägare”. Andra aktörer som till exempel banverket och rennäringen har vi 

avhandlat i mindre utsträckning, dessa finns med för att visa stadsflyttens omfattning. De 

mindre aktörerna kommer inte att ingå i studien mot John Rawls rättviseteori. 

Avgränsningen syftar till att reda ut det komplicerade spelet mellan aktörerna, staten, 

kommunen, LKAB och ”Nätverket för berörda villaägare”. Vi tar hjälp av Rawls 

rättviseprinciper för att pröva om någon av principerna kränks i och med aktörernas 

agerande mot varandra. 

 

2:4. Disposition 

Det inledande kapitlet behandlar den teoretiska bakgrunden med John Rawls rättviseteori, 

hur den kopplas till stadsflytten samt om vad teorin handlar om. Kapitlet som följer 

redogör för de olika aktörernas roller i projektet att flytta delar av Kiruna. I de 

efterkommande delarna behandlar vi hur infrastrukturen påverkas samt om bostadsbrist 

kan uppkomma. Den empiriska delen avslutas med ett juridiskt avsnitt för att förklara 

vilka rättigheter villaägare och LKAB har i frågan samt ett avsnitt där Rawls teori prövas 

mot de olika aktörerna.    

 

 

 

 

  

                                                 
1 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 (elektronisk källa) 050427 

http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12
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3. Bakgrund/teoridelen - Rawls teori om rättvisa 

Vi har valt att använda oss av delar från John Rawls teori om rättvisa (A Theory of 

Justice). Rawls förespråkade i sin teori en form av välfärdsstat, denna teori är därför 

lämplig att använda i svenska sammanhang, då vi lever i ett välfärdssamhälle.  

John Rawls rättviseteori handlar om idén om rättvisa, det vill säga hur resurserna i 

samhället skall kunna fördelas på bästa jämlika sätt.2 Vi ska nu gå in djupare på teorin för 

att se hur den fungerar, och hur den är tänkt att tillämpas på legitimitetsproblemet. 

Legitimitet kan förklaras som överensstämmelser för vad som är rätt och riktigt. 

John Rawls tillhör samhällskontraktsteoretikerna. Argumentet handlar om vilken politisk 

ordning som skulle väljas av personer som byggde upp ett samhälle från en 

ursprungsposition. Med ursprungspositionen menas att människorna i samhället står 

bakom okunnighetens slöja, det vill säga de är ovetande om sin sociala status, exempelvis 

kön, ras, ekonomisk situation etcetera. Teorin om rättvisa är uppdelad i två principer och 

dessa är frihetsprincipen och differensprincipen.3 De berörda villaägarna i Kiruna kan 

luta sig mot frihetsprincipen, där de grundläggande friheterna förklaras. LKAB kan i sin 

tur hävda sin rätt genom differensprincipen. 

 

3:1. Rättviseprinciperna 

I rättviseprinciperna ingår frihetsprincipen och differensprincipen vilka vi redogör för i 

följande avsnitt. Enligt frihetsprincipen ska alla människor i samhället har lika stora 

grundläggande friheter. Dessa viktiga och grundläggande friheter är: 

• Den politiska friheten (rätten att rösta och inneha offentliga ämbeten) 

• Yttrandefrihet 

• Mötesfriheten 

• Samvetsfrihet 

• Tankefrihet 

• Personliga friheten, det vill säga frihet från psykologiskt förtryck, fysiskt övervåld 

samt lemlästning 

• Rätten att inneha personlig egendom 

                                                 
2 Will Kymlicka, Modern Politisk Filosofi, 1995 Nora, Nya doxa, sid: 57 
3 Will Kymlicka, Modern Politisk Filosofi, 1995 Nora, Nya doxa, sid: 73   
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• Allas likhet inför lagen i enlighet med definitionen av begreppet rättsäkerhet, 

ingen ska kunna utsättas för godtyckliga arresteringar och gripanden 

 

Friheterna ska tillämpas på ett sådant sätt att människor aldrig får inskränka på dem eller 

kompromissa med dem utom när de hamnar i konflikt med andra grundläggande friheter. 

Ingen av friheterna är absolut då de kan inskränka på varandra. Hur friheterna än justeras 

för att fungera i ett politiskt system så skall de vara lika för alla. Friheter som inte 

förekommer i förteckningar till exempel rätten att äga viss egendom i detta fall 

produktionsmedel är inte grundläggande och skyddas därmed inte av frihetsprincipen.  

 

Den andra principen, det vill säga differensprincipen ska se till att sociala och 

ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de både, rimligtvis kan väntas vara till allas 

fördel och är knutna till befattningar och yrken som står öppna för alla. I ett 

välfärdssamhälle står alla yrken lika öppna för alla människor. Det finns möjligheter som 

till exempel utbildning. Fördelningen av förmögenhet och inkomst ska vara förenliga 

med såväl de grundläggande friheterna som jämlikhet i fråga om möjligheter. De två 

principerna kan sammanfattas på följande sätt:  

Alla sociala värden – frihet, möjligheter, inkomster och förmögenhet, samt de sociala 

grunderna för självrespekt – ska fördelas jämlikt om inte en ojämlik fördelning av någon 

eller alla av dessa värden är till allas fördel. En orättvisa är med andra ord en ojämlikhet 

som inte är till gagn till alla. Enligt Rawls är det teoretiskt möjligt att människor kan ge 

upp några av sina grundläggande friheter och få tillräcklig kompensation av de 

därigenom uppkomna sociala och ekonomiska vinsterna. Villaägare i Kiruna som blir 

drabbade av den uppkomna situationen kan välja att avstå från sin rätt till egendom om 

LKAB ersätter dessa ekonomiskt. Den allmänna rättviseuppfattningen lägger inga 

restriktioner på vilken slags ojämlikhet som kan tillåtas, den kräver bara att allas situation 

förbättras. Det kan tänkas vara möjligt att människor är villiga att avstå från vissa 

politiska rättigheter om det ger ett betydande ekonomiskt utbyte. Det är den här typen av 

byteshandel som båda principerna utesluter men det är troligt att sådan byteshandel 

uppkommer i Kiruna. Huvudfrågan i teorin är hela tiden under vilka betingelser det är 
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förnuftigt att låta friheten väga tyngre är sociala och ekonomiska fördelar i enlighet med 

de båda principernas ordning, det vill säga frihetsprincipen framför differensprincipen.  

 

Rawls menar att det är ytterst viktigt att tydligt rita upp huvudlinjerna i en förnuftig 

rättviseuppfattning. Hur som helst kan de båda principerna, fungera tillräckligt väl under 

många förutsättningar. De båda principerna gäller för institutioner. Huruvida människor 

är fria avgörs av vilka rättigheter och skyldigheter samhällets institutioner lägger fram. 

Den första principen, frihetsprincipen, kräver att vissa slags regler, de som definierar 

grundläggande friheter, gäller i samma grad för alla och att de tillåter den mest 

omfattande frihet som är i enlighet med att alla har samma frihet. Enda anledningen att 

begränsa de grundläggande friheterna och minska deras omfattning är att de annars skulle 

störa varandra. 4 

 

3:2. Rawls resonemang kring de båda rättviseprinciperna 

I följande avsnitt ska en redogörelse för Rawls resonemang och tankar kring frihets- och 

differensprincipen ske. Detta resonemang ska ta upp intuitiva argument för de båda 

rättviseprinciperna. En person, vem som helst i ”ursprungspositionen” kan inte på något 

sätt skaffa sig speciella fördelar på egen hand. Den personen bör inte heller ha anledning 

att finna sig i några särskilda nackdelar. Detta gör att ingen i ursprungspositionen kan 

vänta sig att få mer än någon annan vid fördelningen av resurserna i samhället. Ingen har 

någon anledning, rationellt sett, att vänta sig mindre eller mer. På detta sätt menar Rawls 

att människor i ursprungspositionen kommer att godkänna en rättviseprincip som kräver 

jämn fördelning. Med tanke på att människor i ursprungspositionen är jämlika, det vill 

säga kan vara vem som helst, så väljer rationella individer ett alternativ som gör att 

människorna får det så bra som möjligt, om de hamnar i de sämst ställdas position.  

 

Parterna börjar alltså med en princip som kräver att alla ska ha samma grundläggande 

friheter och skäligt jämgoda möjligheter, samt att inkomster och förmögenhet skall 

fördelas jämt. För medborgarna i Kiruna är ursprungspositionen den situation som de 

befann sig i innan LKAB upptäckte att delar av staden är tvungen att flyttas. Villaägare 

                                                 
4 John Rawls, En teori om rättvisa, 1996 Göteborg, Daidalos AB, sid: 76-80  
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har från ursprungspositionen köpt fastigheter i tron om att dessa ska kunna nyttjas i en 

lång tid framöver.  

 

I ett samhälle där människor håller fast vid och prioriterar de grundläggande friheterna, 

samt de jämngoda möjligheterna finns det inget som säger att detta godkännande skulle 

vara slutgiltigt. Samhället ska ta hänsyn till sådana faktorer som, ekonomisk effektivitet, 

teknologi och organisation. Om det förekommer ojämlikheter i fråga om skillnader i makt 

och ansvar samt i fråga om inkomst och förmögenhet så ska dessa ojämlikheter vara till 

allas fördel. I idealfallet är det tänkt att människorna ska arbeta för varandra. Men 

parterna antas vara ömsesidigt ointresserade av varandra. Detta gör att de kommer att 

acceptera varandras ekonomiska och institutionella ojämlikheter och att det under 

rättvisans förutsättningar förekommer motsättningar mellan människor. Människor 

kommer alltså enligt Rawls inte att drivas av avund. Det kommer givetvis att uppkomma 

andra faktorer som ställer krav på samhällets grundstruktur. Dessa kan till exempel vara 

religiösa intressen, och saker som rör personlig integritet. Sådana intressen ska skyddas 

av frihetsprincipen som människorna antas rangordna högst. Det som talar ännu mer för 

de båda principerna enligt Rawls går att finna genom att redogöra mer för begreppet ”fri 

person”. I grova drag anser sig parterna ha ett överordnat intresse av hur alla deras övriga 

intressen, även de fundamentala, formas och regleras av samhällets institutioner.  

 

Fria personer uppfattar sig själva som varelser vilka kan revidera och förändra sina 

slutmål och som ger högsta prioritet åt bevarandet av dessa friheter. Frihetens prioritet 

innebär att så snart de grundläggande friheterna fastlagts så kan människor aldrig godta 

en mindre eller ojämlikhet frihet i utbyte mot ekonomiska förbättringar. Att frångå de 

jämlika friheterna kan endast försvaras då det är nödvändigt att ändra betingelserna för 

civilisationen så att friheterna kan användas i framtiden. Genom att välja de båda 

principerna i lexikalisk ordning, det vill säga frihetsprincipen först och därefter 

differensprincipen kommer människorna att forma betingelserna för sitt eget samhälle, 

vilka de än är. Det gör att de jämlika friheterna kan förverkligas effektivt. Samhället kan 
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ha svårt att uppfylla bägge principerna direkt men bör sträva efter ett fullständigt 

förverkligande på lång sikt. 5 

 

 

3:3. Rawls huvudargument för rättviseprinciperna 

I detta avsnitt kommer det att läggas fram några av huvudargumenten för de båda 

rättviseprinciperna. Det första argumentet som Rawls använder sig av för att bekräfta de 

båda principerna är det han kallar ”åtagandets påfrestningar”. Parterna skall då försäkras 

om att deras ansträngningar om att nå en överenskommelse inte är förgäves. Detta under 

förutsättning att de kan ta med allt i beräkningen, exempelvis att de kan lita på att de 

övriga håller sig till de valda principerna. Det är väldigt svårt för en villaägare att ta med 

allt i beräkningarna. För tio år sedan fanns inte problematiken som finns idag. En person 

väljer en gång för alla vilka kriterier som skall styra hans utsikter i livet. Personen måste 

dessutom vara förmögen att följa dessa överenskommelser, även om det värsta tänkbara 

kan inträffa. Parterna måste alltså noga överväga huruvida de kommer att kunna hålla fast 

vid sina åtaganden under alla omständigheter. Parterna skyddar inte bara sina 

grundläggande friheter, de försäkrar dessutom sig själva mot det värsta som kan hända. 

De riskerar inte att mista sin frihet för resten av livet för att andra ska få det bättre. 

 

När de båda principerna är uppfyllda är varje persons grundläggande friheter skyddade 

och som definieras av differensprincipen har alla nytta av socialt samarbete. Eftersom 

hänsyn tas till allas intressen, så får alla en benägenhet att upprätthålla systemet. 

Rättviseprinciperna tillämpas på samhällssystemets grundstruktur och på det som 

bestämmer en människas utsikter för ett bra liv. Rawls hävdar att det är önskvärt att en 

rättviseuppfattning offentligt uttrycker människors respekt för varandra. På så sätt 

försäkrar de sig om en känsla för sitt eget värde. Rawls hävdar att de båda principerna 

uppnår detta mål. När samhället följer dessa principer, räknas allas intressen in i ett 

system för ömsesidig vinning och den offentliga bekräftelse institutionerna ger varje 

människas strävande är ett stöd för människors självkänsla. Att det slås fast att alla har 

samma frihet får tillsammans med differensprincipen denna effekt. De båda principerna 

                                                 
5 John Rawls, En teori om rättvisa, 1996 Göteborg, Daidalos AB, sid: 155-158 
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är, enligt Rawls likvärdiga och betraktar naturgivna förmågor som en kollektiv tillgång, 

så att de lyckligare lottade bara ska ha fördel på ett sätt som hjälper de sämst ställda.  

 

Människor skall behandlas som ett mål och aldrig som ett medel. Att människor ska 

behandlas som mål i sig innebär enligt kontraktstolkningen att de ska behandlas i 

överensstämmelse med de principer som de i jämlik ursprungsposition skulle samtycka 

till. I en situation där människor är jämlikt företrädda som moraliska personer och där de 

själva betraktar sig som mål, kommer de att acceptera de principer som är rationellt 

utformade för att skydda deras personliga anspråk. Socialt samarbete mellan människor 

som respekterar varandra och sig själva, i enlighet med vad deras institutioner för, är 

sannolikt effektivare och mer harmoniska när de båda rättviseprinciperna är uppfyllda. 

Ursprungspositionen uttrycker rimliga villkor som används i vardagslivet som berättigar 

de båda principerna. Principerna utgör alltså en rättviseuppfattning på ett sådant sätt att 

parterna kan se varandras goda tro i det offentliga accepterandet av dem.6 

 

3:4. Rawls teori kopplat till stadsflytten av Kiruna 

Vi har använt oss av Rawls rättviseteori eftersom den passar bäst in på Sveriges samhälle 

idag, det vill säga ett välfärdssamhälle. Rawls teori är också relativt färsk, i jämförelse 

med andra klassiska teorier. Vi valde mellan John Rawls och Robert Nozick teorier, men 

Nozicks syn på samhället skiljer sig för mycket ifrån vårt samhälle, så därför valde vi att 

kolla på Rawls teori. ”Nätverket för berörda villaägare” vill skydda sina grundläggande 

friheter, det vill säga rätten att inneha egendom. LKAB:s syn på problemet kan tolkas i 

enlighet med differensprincipen eftersom stadsflytten kan anses vara det bästa för 

kommunens ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 John Rawls, En teori om rättvisa, 1996 Göteborg, Daidalos AB, sid: 177-184 
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4. LKAB 

Staten blev delägare i Loussavaara Kirunavaara akitebolag, LKAB, 1907 och sedan 1957 

är företaget helägt av staten. LKAB har omkring 3500 medarbetare. Verksamheten 

bedrivs på fem orter i norra Sverige och Norge. Gruvor och malmförädlingsverk finns i 

Malmberget och Kiruna, pelletsverk i Svappavaara och utskeppningen sker från hamnar i 

Luleå och Narvik. Koncernkontoret finns i Luleå och försäljningskontor finns i Luleå, 

Bryssel, Essen och Singapore. Under den senaste tioårsperioden har LKAB utvecklats till 

en av världens ledande pelletsleverantörer. Malmkroppen i Kiruna är cirka fyra kilometer 

lång, med en genomsnittlig bredd på 80 meter och ett bedömt djup på två kilometer. 

Hittills har ungefär en miljard ton av malmbasen utvunnits. De tillgängliga 

malmreserverna för befintlig huvudnivå, på 1045 meters djup, säkrar gruvdriften fram till 

2015 vid nuvarande produktionsvolym. För att ytterligare öka den tillgängliga 

malmbasen har företaget även börjat bryta den del av malmkroppen som går in under sjön 

Södra Luossajärvi, vilket förlänger livslängden på nuvarande huvudnivå med fyra år. (se 

bilaga 3) 7 

 

Malmkroppen lutar och när den sprängs sönder så bildas det på en av sidorna en 

hängvägg. Från hängsidan fortsätter sprickbildningen, stenar ramlar ner i håligheterna 

långt efter att malmen forslats därifrån. Sprickorna når så småningom ända upp till 

markytan i en slags kedjereaktion. Oturligt nog är hängväggen just på den sidan som 

leder mot staden och det är därför delar av Kiruna nu måste flyttas. Tanken är att det är 

bättre att göra en stor flytt än att ta ett kvarter i taget, som har inträffat i Malmberget. Om 

LKAB:s prognoser stämmer så har inget samhälle i Sverige varit med om en så stor 

förändring men själva rivningen och omflyttningen kommer troligtvis att ske litet i 

sänder. Enligt beräkningar som kommunen gjorde av sprickzonen våren 2004 kommer 

totalt 960 lägenheter bebodda av 1760 människor att hamna innanför sprickzonen inom 

30 år. Det bor drygt 18 000 människor i Kiruna centrum så jämförs det med hur det ser ut 

idag så berörs ungefär 10 procent av befolkningen. I den här zonen finns också Hjalmar 

Lundbohmsgården, stadshuset, Hjalmar Lundbohmsskolan och sjukhuset. Kyrkan ligger 

enligt dessa beräkningar på gränsen till sprickzonen. De kommande 10 åren beräknas 160 

                                                 
7 http://www.lkab.se/pdf/broschyrer/fickfakta_04_svensk.pdf (elektronisk källa) 050429 

http://www.lkab.se/pdf/broschyrer/fickfakta_04_svensk.pdf
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lägenheter, eller 450 människor, att påverkas. Resten, 280 lägenheter, eller 500 invånare, 

beräknas hamna innanför sprickzonen mellan 2014 och 2024. LKAB presenterade i 

december 2004 en ny karta där företaget valt att inte rita ut sprickzonerna närmast 

centrum. Mätningarna som görs visar att marken hittills rör sig enligt beräkningarna men 

det är mycket osäkert hur sprickorna kommer att sprida sig i framtiden och ju längre fram 

i tiden företaget försöker se desto osäkrare blir beräkningarna. Siffrorna gäller den 

nuvarande brytningen och sprickorna kommer att sprida sig till viss del även om 

brytningen skulle stoppas nu. Massorna som sprängts bort gör att det blir håligheter och i 

dessa hålor rasar det ner berg så att det blir en slags kedjereaktion som så småningom når 

markytan. LKAB undersöker nu den så kallade norra sjömalmen och om kvaliteten där är 

som företaget hoppas kan det bli brytning också under bland annat järnvägsområdet och 

Nedre Norrmalm. (se bilaga 1, lilla bilden) Hur en sådan brytning skulle påverka 

markytan vet ingen ännu.8  

 

4:1. LKAB:s syn på stadsflytten 

I december 2000 satt LKAB tillsammans med Vägverket och beskrev scenariot angående 

väg E10, och LKAB sa att de inte skulle bygga där den nuvarande sträckningen finns, 

men de byggde den i alla fall. Det gav jobb, men bara för några år. Det är Vägverket och 

kommunen som bestämmer, bolaget är bara rådgivande. När vi säger stadsflytt tänker 

många tanken att hela Kiruna ska flyttas. Av 1760 personer som är berörda av flytten, så 

äger LKAB 76% av bostadsbeståndet. Bolaget har inget juridiskt ansvar för att dessa 

bolagsägda bostäder ska byggas upp igen. De kan riva alla och inte bygga upp dem. Detta 

är naturligtvis en moralisk fråga, men rent juridiskt kan de strunta i det. Det företaget 

förlorar är hyresintäkter. Rivningskostnaderna blir också ett stort minus. Det är alltså 

möjligt att riva fastigheterna, och låta kommunen bygga upp dem på nytt, detta är 

naturligtvis ett dåligt alternativ, och människorna väljer att flytta till exempelvis Luleå. 

Gruvbolaget behöver självklart arbetskraften, därför vill de ju behålla dem. Men rent 

teorietisk skulle det gå bra att ställa krav att kommunen ska bygga nya hus för egna 

pengar. I maj 2004 så var det första offentliga mötet med Vägverket och Banverket i 

                                                 
8 http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/Nya%20Kiruna%20web/start/spricker.html (elektronisk 
källa) 050420 
 

http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/Nya%20Kiruna%20web/start/spricker.html
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Kiruna. Då hade de bara en karta över detta område, inget mer. Totalt är det 960 

lägenheter som berörs. Dessa låg som grund för diskussionerna, då dessa skulle påverkas. 

Då pratade regeringen om fondering, pengarna skulle tas från LKAB:s egen kassa till en 

så kallad ”statsfond”. Men det är en ägarfråga, och kunde ha kommit till genom ett 

riksdagsbeslut. De måste lösa ut hyresgästerna, och sakägaren ska ersättas. För att få fram 

korrekt marknadsvärde på fastigheterna studeras husens standard och jämförelser sker 

med husen som ligger på oberört område. Om dessa människor sätter sig på tvären, så 

kan LKAB kan tvångsköpa ett mindre antal hus, eftersom detta är ett riksintresse.  

Alternativet med att låta Kiruna vara kvar, med gruvan under sig är inte ett alternativ. 

LKAB har det klart för sig att de vill göra färdigt jobbet, och sedan informera. LKAB kan 

inte informera och prata på stora torgmöten, för varje liten detalj de genomför. Bolaget 

har nu borrat 4 hål under Kiruna, och på detta resultatunderlag kan företaget inte göra en 

malmkonstruktion. Livslängden på denna malmkropp räcker i 30 år framåt, det är vad 

LKAB i dag med rimlighet kan säga. Många vill ha svar på vad som händer om 100 år. 

Det är totalt omöjligt att svara på och för det som händer om 50 år gäller det samma sak 

för. LKAB lär sig empiriskt, det är det enda säkra sättet att få tag på relevant och riktig 

information. I övrigt ska det sägas att själva malmtillgångarna är säkrade i 60-70 år i 

dagens brytningsgrad efter att stadsflytten genomförts. Ett exempel på att LKAB inte vill 

låta företag ta förhastade beslut är att det var ett media företag som ville bygga nytt vid 

gamla brandstationen, det sade LKAB nej till. Men det kan inte LKAB bestämma. Det är 

bara ett gott råd till detta företag, då de kanske måste riva huset igen efter 2 – 3 år. Ingen 

lag kan sätta stopp för att flytta kyrkan och andra kulturmärkta byggnader. Hjalmar 

Lundbohm, som beskrivs som Kirunas grundare, ligger begravd vid den gamla 

stadskyrkan, men detta spelar ingen roll. De kan ändå gräva upp gravarna och flytta 

kyrkan, då det är ett riksintresse, och detta är en förutsättning för att gruvan ska kunna 

utvidga sig, och i längden är det ju ett krav om Kiruna stad ska kunna överleva. LKAB:s 

tanke är att de ska flytta kyrkan i ett stycke. Det egentliga problemet är att det inte finns 

tillräckligt breda vägar. Kommunen har all bestämmande rätt, om inte LKAB får röra 

markytan, så stannar allt. Bollen ligger hos kommunen om Kiruna ska leva kvar. 

Det finns idag 14 kulturmärkta hus i Kiruna. Kulturmärkningen faller direkt om 

detaljplanen ändras, som det nu ska göras i stor skala. Dessa hus har en speciell status, 
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som då försämras eller helt försvinner, men det är något Kiruna får leva med. Det första 

huset som påverkas är Hjalmar Lundbohmsgården av de kulturmärkta husen. Även det så 

kallade Bolagshotellet påverkas senare. Frågan om det då är det försvarbart att flytta 

dessa hus kvarstår. Bolaget vet att de inte tappar den betydelse eller dignitet de idag har, 

det är ju fortfarande samma hus, men de står på en annan plats. Efter ett par år så kommer 

säkerligen ingen att bry sig om det.  

 

Gruvbolaget talar om synergieffekter som det också kallas, 135 000 människor påverkas 

indirekt av det LKAB gör. 28 000 människor påverkas direkt. Varav 3100 finns i 

Malmfälten. Andra företag och myndigheter som påverkas är Banverket, MTAB, MTAS, 

järnverken i Borlänge och Luleå, företagen i Narvik. Företaget Rautaruukki fondejaur 

och många verkstäder runt om i länet.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Karl Wikström, LKAB, se bilaga 5 Intervju 050415 
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5. Staten som företagare 

Företag med statligt ägande kan i princip delas in i två grupper. De som verkar med 

marknadsmässiga villkor och krav som LKAB, samt företag som främst har särskilda 

samhällsintressen att infria till exempel Samhall. Precis som alla andra företag på 

marknaden möter de statliga företagen en allt hårdare konkurrens. Näringsdepartementets 

ägarenhet ansvarar för de flesta av de statligt ägda företag som förvaltas av 

Regeringskansliet. Sammantaget förvaltar Näringsdepartementet 39 företag, 3 affärsverk 

samt 1 avvecklingsbolag. 25 av företagen verkar med marknadsmässiga krav. För 14 

företag ligger ansvaret för förvaltningen på andra departement. Aktiebolagslagen ger 

ramen för företagen och i bolagsordningen anges bolagets allmänna inriktning. Statliga 

företag är indirekt ägda av det svenska folket, och därför är det viktigt att det är en 

öppenhet i företagen. Därför har riksdagsledamöter rätt att närvara vid bolagsstämmor i 

de företag där staten äger minst 50 procent av aktierna och som har fler än 50 anställda. 

När det gäller de helägda bolagen, så ska allmänheten kunna ställa frågor till 

företagsledningen. Därför bör de arrangera någon form av arrangemang i samband med 

bolagsstämman.10 Statliga företag med marknadsmässiga krav är till exempel LKAB och 

Sveaskog AB.11   

 

5:1. Statens åtagande 

LKAB har bildat en informationsgrupp med representanter från bland annat Kiruna 

kommun, Banverket och Vägverket. Staten ska satsa 2,5 miljarder kronor och dessa 

pengar täcker endast kostnaderna för den nya järnvägen i Kiruna. Samtliga hus i Kiruna 

som berörs av flytten ska värderas med hjälp av ett besiktningsprotokoll, och det är senast 

2007 tänkt att en uppgörelse mellan LKAB och fastighetsägarna ska ha kommit till stånd. 

Chefen för näringsdepartementet Thomas Östros garanterar att husägarna ska få bra 

ersättning för sina fastigheter vare sig de väljer att flytta eller lösa in sina hus. När E 10 

drogs om 2002 varnade LKAB för vägens olämpliga placering. Bolaget kände till 

malmfyndigheterna under den nuvarande sträckningen av europavägen. Kommunen och 

LKAB är överens om att den nya stadskärnan bör ligga mot nordväst. Gruvbolaget är 

                                                 
10 http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23961 (elektronisk källa) 050429 
11 Halvarson Arne, Sveriges statsskicka. Stockholm Liber 2003. sidan 134 

http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23961
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beredd att stå för kostnaderna för järnvägens anslutning till malmbanan. Enligt dem 

måste järnvägen placeras i ett område som inte påverkas av framtida gruvbrytning. De 

hävdar att en järnvägslinje sydväst om staden är bäst ur både deras och stadens 

perspektiv. (se bilaga 2) Bolaget anser att en järnvägslinje i centrala Kiruna skulle vara 

olämplig. Både kommunen och LKAB ska lägga fram sina synpunkter innan Banverket 

fattar sitt beslut. Att företaget ska satsa 2,5 miljarder av sin egen vinst på 

stadsomvandlingen i Malmfälten mottogs inte positivt av Gruvtolvan, gruvarbetarnas 

fackförbund i Kirunas ordförande Harry Rantakyrö. Han anser att det är fel av 

näringsministern att lova bort LKAB:s vinstpengar. Rantakyrö tycker att staten ska söka 

pengar ur EU:s strukturfond. Han anser att om LKAB ska avsätta pengar för 

samhällsförändringarna så är det ett hot både mot företaget och de som jobbar i gruvan. 

Detta eftersom gruvbolaget står inför stora investeringar, företaget ska lägga ner 18 

miljarder kronor på att säkerställa gruvdriften i 50 år till. Rantakyrö anser att bolaget 

behöver dessa 2,5 miljarder till framtida investeringar.12 Gruvtolvan behöver inte vara 

orolig för framtiden enligt bolaget. LKAB menar att det i dagsläget inte finns några skäl 

till att söka pengar från strukturfonderna. I framtiden när gruvbolaget börjar se 

omfattningen av kostnaderna så kan det bli aktuellt att söka pengar. Ser vi på andra 

länder, som Grekland där en ny tunnelbana skulle byggas i Aten, så finansierades denna 

av EU-pengar från strukturfonderna. LKAB har inte uteslutit dessa möjligheter. Det bästa 

är naturligtvis att EU betalar allt. Jämför vi med andra företag som Ericsson och Volvo, 

så har de fått hjälp av staten på ett helt annat sätt. Volvo ville ha en ny dragning av E6:an, 

och det fick de. Staten drog en motorväg till båthamnen i Göteborg, så att Volvo skulle 

kunna skeppa iväg bilar ut i världen med båtar, men när Öresundsbron byggdes så 

används den i stället. Volvo kör med sina egna långtradare över bron, då det är smidigare. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.nsd.se/index.php?artikel=142794&ort=8 (elektronisk källa) 050504 

http://www.nsd.se/index.php?artikel=142794&ort=8
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6. Kiruna kommun                    

Följande del av uppsatsen kommer att redogöra för hur kommunen styrs och vilka 

befogenheter den har. Kommuner kan betraktas som en del av staten och som 

självstyrande uppdelningar av den. En kommuns styrande enheter förklaras på följande 

sätt. De är bundna till ett för kommunen begränsat territoriellt område. De är 

offentligrättsliga juridiska personer och kan därmed ingå avtal och har rätt att äga fast och 

lös egendom. Medborgarna har obligatoriskt medlemskap. Kommuner har 

offentligrättsliga befogenheter som till exempel beskattningsrätt.13 Trots att kommunerna 

betraktas som självstyrande regioner så har de i uppdrag att utföra en rad olika uppgifter 

som riksdagen ålagt dem. Kommunen ska fungera som statens förlängda arm. Staten och 

de statliga myndigheterna har kontinuerlig tillsyn över en stor del av den kommunala 

verksamheten. I och med decentraliseringen har kommunerna fått mer uppgifter men 

staten har fortfarande en hel del insyn. Det finns en rad regler för statlig styrning och 

kontroll av kommunerna. Med hjälp av lagar och förordningar anger riksdagen 

kommunens mål och uppgifter. Kommunerna har friare händer idag gällande 

samhällsplanering. De viktigaste planeringsuppgifterna är bland annat, ekonomisk 

flerårsplanering, verksamhetsplanering inom olika områden, fysisk planering samt 

planering av en hållbar utveckling som syftar i första hand på miljö- och hälsoskydd.14 

Kommunernas makt regleras och styrs av regeringsformen, det vill säga svensk grundlag. 

Den kommunala makten lyder under lagarna som säger att kommunerna är underordnade 

riksdagens lagstiftningsmakt och är därmed inordnade i den svenska rättsstaten.15  

Kommunen är skyldig att under varje mandatperiod ta ställning till i vilken mån översyn 

av gällande översiktsplan behöver genomföras. Att det är Kiruna kommun som har 

planmonopolet enligt lag och författning betyder inte att kommunen också ska stå för alla 

kostnaderna för planeringsåtgärderna.16 Kommunkontoret i Kiruna har gett Tekniska 

verken, som förvaltare av kommunala vatten och avloppsanläggningar uppdraget att 

studera hur anläggningarna påverkas av den sprickutbredning som beräknas uppkomma 

                                                 
13  Montin Stig, Moderna kommuner 2004 Malmö Liber. Sid 22-23. 
14 Montin Stig, Moderna kommuner. 2004 Malmö Liber. Sid 42-45. 
15 Montin Stig, Moderna kommuner. 2004 Malmö Liber. Sid 52-53. 
16 http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/Nya%20Kiruna%20web/pdf_filer/kominfo_1.pdf 
(eletronisk källa 050420) 

http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/Nya%20Kiruna%20web/pdf_filer/kominfo_1.pdf


 19

inom de närmaste tio åren. 

Kiruna har förutom gruvindustrin även andra viktiga näringar. Turismen är en relativt 

stor näring och kommunen står för cirka hälften av alla övernattningar som turister gör i 

Norrbottens län. Rymdverksamheten i Kiruna kom igång redan under 40-talet när de allra 

första norrskensmätningarna gjordes. Idag är Esrange ett väletablerat namn i Europa när 

det gäller rymdforskning och raketuppskjutningar. Området är lämpligt för rymdindustrin 

då kommunen är väldigt glest befolkad. Esrange sysselsätter cirka 170 personer i 

dagsläget. Forskarlag från en mängd andra länder förutom Sverige är även verksamma 

vid Esrange under främst vinterperioden. De senaste årtiondena har den här delen av 

näringslivet vuxit med mellan fem och tio procent årligen, räknat i antal anställda. 

Gruvindustrin har gjort att flera verkstadsföretag har växt fram i staden. Dessa är i stor 

utsträckning beroende av LKAB:s existens. Verkstadsindustrin har växt fram som ett stöd 

för gruvnäringens behov. Cirka 500 personer i Kiruna kommun är anställda vid sådana 

företag. 

6:1. Kiruna kommuns syn på stadsflytten 

I april 2004 besökte LKAB stadshuset i Kiruna och talade om att sprickbildningen går 

snabbare än beräknat. Företaget sa att 2013 kommer det att påverka järnvägen E10:an och 

100 lägenheter i bostadsområdet Ullspiran. (se bilaga 1) Då måste Kiruna kommun göra 

en översiktsplan. Kommunen har monopol på att göra denna översiktsplan. I 

översiktsplanen talar kommunen om var saker och ting ska ligga. När investeringar ska 

ske, när hus ska byggas måste det stå på översiktsplanen vilka områden som är till för 

lägenheter eller villor, område för väg och järnväg. Kommunen har tillsammans med 

Vägverket och Banverket tagit fram en förstudie om hur det är möjligt att dra den nya 

E10:an och järnvägen. Det finns en plan för när beslut skall tas. 2006 skall 

kommunfullmäktige i Kiruna fatta beslut för att kunna göra en plan som skall godtas av 

regeringen både för järnvägen och väg E10. 2008 skall väg E10 och järnväg börja 

byggas. Det kommunfullmäktige skall ta beslut om är att välja mellan två alternativ. Det 

ena alternativet (se bilaga 2) är markerat med röd färg. Det röda alternativet ligger på 

liggsidan. På liggsidan blir det inga sprickor. Malmkroppen lutar in under det andra 

alternativet, på kartan markerat med blå färg, där blir det sprickor. De sprickorna bildas 
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enligt beräkningarna först 2040. Om kommunfullmäktige struntar i vad LKAB säger och 

väljer det blå alternativet som fullmäktiges ledamöter tycker är det bästa med en 

sammanhållen stadsbygd så kommer staden att behöva flyttas igen. Om de däremot väljer 

det röda alternativet så kommer ett nytt samhälle att byggas. Kirunaborna skall få säga 

vad de tycker. Fördelarna med det röda alternativet är att invånarna i Kiruna inte behöver 

vara rädd för ny sprickbildning och nybyggnationer kan ske i enlighet med det som är 

inne för närvarande. Skulle kommunfullmäktige välja det blå alternativet så finns där 

redan dragna VA-ledningar. Nackdelen med det röda alternativet är att det blir en väldigt 

avlång stad. Det är troligt att det röda alternativet väljs, då behövs en utbyggnad av 

lokaltrafiken. 

 

En översiktsplan skall tas vid varje mandatperiods början. Så vart fjärde år godkänner 

kommunfullmäktige den befintliga översiktsplanen eller ändrar översiktsplanen. 

Kommunfullmäktige är tvungna att göra detta 2006 för att Banverket skall kunna ha klart 

med den nya järnvägen 2012. Det tar alltså från 2008 till 2012 för att färdigställa en ny 

järnväg. Hösten 2006 måste det vara klart annars får det konsekvenser för LKAB:s 

transporter av malm. (se bilaga 3) De 2,5 miljarder kronor av LKAB:s vinst som ska 

fonderas räcker bara till den nya järnvägen. Fram till 2013 är det LKAB:s fastigheter som 

berörs, LKAB har ett eget bostadsbolag som heter (FAB som är en förkortning av 

Fastighets Aktiebolag Malmfälten). Det är FAB:s fastigheter som skall rivas först.  

 

De som bor i sprickområdet har rätt till ersättning av LKAB, till det av gruvbrytningen 

opåverkade marknadsvärdet. Vid inlösen av kommunala fastigheter är det LKAB som 

står för kostnaderna. Flytten av Kiruna måste ske på ett demokratiskt sätt och folkviljan 

måste slå igenom. Kiruna kommun anordnar med jämna mellanrum möten med bara 

kvinnor respektive ungdomar för att sedan kunna forma staden utifrån deras behov. 

Kiruna kommun har anställt en ungdomskonsulent som har haft två möten, det andra 

mötet blev ett fiasko. I slutet av maj 2005 ska stadsarkitekten ha gjort klart sina förslag 

för det nya Kiruna. Dessa förslag skall visas på film för invånarna i Kiruna för att skapa 

ett intresse för stadsflytten bland invånarna. Så att invånarna får information om hur det 

hela är tänkt. Kommunen kommer att efter att dessa filmer visats ta reda på om invånarna 
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accepterar det nya samhället. Människorna som är påverkade får under ett visst antal 

veckor yttra sig i enlighet med plan och bygglagen. I området Nedre Norrmalm (se bilaga 

1) var det länge ett byggstopp men byggandet släpptes fritt 1995 igen. Nu måste dessa 

hus flyttas till säkrare mark. Det var ett stort misstag att häva byggstoppet. LKAB:s vd 

Martin Ivert har sagt att detta skall kompenseras men sedan kan ju inte husägarna idag 

komma och säga att lös in våra villor. LKAB vill ju bara lösa in de villor som företaget 

måste lösa in. Thomas Östros, näringsminister, har sagt att staten skall jobba med en 

positiv attityd till inlösning av fastigheter, inte så segdraget som i Malmberget. Kiruna 

kommun har sagt att de inte kommer att ställa upp på någon inlösning av fastighet för 

fastighet utan ett helt områdes hus skall lösas in samtidigt.  

 

Nu när Kiruna centrum står inför stora förändringar vill kommunfullmäktige anpassa 

samhällsbygget till de människor som bor i Kiruna, till klimatet och till andra 

förhållanden som är speciella för just Kiruna. Den politiska visionen för framtiden har 

fullmäktige uttryckt så här: ”Visionen om framtidens Kiruna stad ser kommunfullmäktige 

som en unik stadsbebyggelse på kontinuerlig utveckling i överensstämmelse med dagens 

och framtidens krav på en högteknologisk mönsterstad, ett ekologiskt samhälle i arktisk 

miljö. I bilden av framtida Kiruna - en högteknologisk mönsterstad, ett ekologiskt 

anpassat framtidssamhälle - kommer Kiruna att genomgå stora förändringar de 

kommande åren. Det ger kirunaborna ett unikt tillfälle att utveckla Kiruna till en modern 

mönsterstad. Men även i framtiden är tanken att stadsbilden i Kiruna ska spegla stadens 

historia. Kirunas vision byggs därför på Hjalmar Lundbohms idéer. Stadsklimatet är en 

viktig fråga för invånarna i Kiruna. Miljötillgångar såsom sjöar och vattendrag ska finnas 

så nära bebyggelsen som möjligt.” Kommunfullmäktige i Kiruna har insett att visionen 

inte går att uppfylla. Detta eftersom malmkroppens utseende i förhållande med den 

bebyggelse som blir kvar och den bebyggelse som förväntas bli skapar en avlång 

stadsbild. Kommunen kommer därför se till att det röda alternativet väljs. (se bilaga 2) 

Det röda alternativet finns på liggsidan, och där bildas inga sprickor. 17 

 

Bläckhornen är gamla arbetarbostäder som är kulturmärkta. Kommunen har ställt en 

                                                 
17 Hans Swedell moderat kommunalpolitiker. Se bilaga 5. Intervju 050429 
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fråga till invånarna i Kiruna om de vill att kommunen skall flytta alla Bläckhorn eller 

flytta några Bläckhorn och göra en kulturpark. Dit skulle då också Hjalmar 

Lundbohmsgården och Bolagshotellet flyttas. Då kan invånarna i staden leva och bo i 

denna kulturpark. En tanke är att bygga upp en stadsdel med bara äldre hus. Kiruna har 

chansen att planera om en ny stad och rätta till de eventuella fel som tidigare begåtts. 

Kiruna kommun ser möjligheter att ta till sig de nya trenderna, när en delvis ny stad skall 

uppstå. Kiruna kommun har tagit beslut om att den delvis nya staden ska innehålla många 

grönområden. Kommunen får acceptera att det inte går att uppfylla visionen och bygga på 

det blå området utan att det blir det röda alternativet på liggsidan som gäller. (se bilaga 2) 

Eftersom den delvis nya staden kommer att finnas i det röda området tar kommunen sitt 

ansvar för den avlånga stadsbilden och kommer att bygga ett resecentrum. Det är svårt 

för Kiruna kommun att ha en folkomröstning i frågan. Om folket skulle välja det blå 

alternativet, där marken kommer att spricka är det att politiskt inte ta sitt ansvar för 

kommande generationer. Folkomröstningsfrågor måste vara enkla, ja eller nej anser 

representanter för kommunfullmäktige i Kiruna. Kiruna kommun kommer att använda sin 

hemsida och på denna hemsida ska invånarna kunna gå in och kryssa rött eller blått.  

 

Kring Kiruna finns två samebyar, Laevas och Gabna samebyar. Antingen så drabbar 

stadsflytten Laevas sameby eller så drabbas Gabna sameby. Det spelar ingen roll vilket 

av de röda eller blå alternativet som väljs, så drabbas en av samebyarna. (se bilaga 2) Då 

blir det en regeringsfråga eftersom rennäringen är ett riksintresse, med det menas att det 

är grundlagsskyddat. Även gruvbrytningen är grundlagsskyddat, så då är det två 

riksintressen som står mot varandra, och då är gruvbrytningen prioriterad. Den är 

prioriterad därför att det genererar fler arbeten i området, jämfört med rennäringen. 

Malmfältsgruppen har bildats i näringsdepartementet i Stockholm. Ordförande i 

Malmfältsgruppen är näringsminister Thomas Östros, även infrastrukturminister Ulrica 

Messing ingår tillsammans med Kirunas och Gällivares kommunalråd. Om 

Malmfältsgruppen diskuterar tågtrafiken så kommer de att kalla till sig representanter för 

Banverket. Alla departement som kommer att vara berörda kommer att vara med i denna 

grupp i olika sammanhang. Malmfältsgruppen ska arbeta så att det inte uppstår några 

missförstånd på vägen. Syftet med denna grupp är att hantera frågorna snabbt, så att 
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frågorna inte fastnar någonstans. Kommunens översiktsplanegrupp har ett uppdrag och 

det är att först till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige 2006 lägga fram 

ett förslag på var järnvägen skall gå och vilket område som kan tänkas avsättas för att 

bygga upp det som måste rivas. Översiktsplanegruppen kan inte besluta något utan 

besluten tas i kommunfullmäktige och bereds i kommunstyrelsen. Kiruna kommuns roll i 

flytten är att garantera kommunal teknik alltså infrastruktur som vatten, avlopp, vägar och 

det ingår i översiktsplanen. Kommunen har rollen att uppfylla ett samhälle med moderna 

krav på kommunikationer. Kommunens roll är att planera nya områden och planera vart 

järnvägen skall dras. Invånarna i Kiruna får inte lyssna på översiktsplanegruppens möten 

eftersom översiktsplanegruppen är ett beredningsorgan.  

 

Det finns delade meningar mellan kommunen och LKAB när det gäller flytten. 

Konflikten grundar sig på vilken slags kompensation LKAB ska stå för. LKAB vill 

säkerställa dragning av järnväg enligt det röda alternativet för att säkerställa malmens 

transport. LKAB har inget som helst ansvar för persontransporter med tåg och då har 

representanter för kommunen sagt att kommunen kräver att det även i framtiden skall gå 

att köra moderna tåg med persontransporter dels till Luleå och dels till Narvik. Med andra 

ord får det inte bli ett industrispår, där bara transporter med malm och fisk sker. LKAB 

vill inte ha någon större persontrafik, därför att varje gång de måste möta ett tåg så måste 

något av tågen stanna. En omfattande persontrafik ser LKAB som extra kostnader för 

företaget. LKAB vill bara ha malmtransporter med järnvägen och menar att folk kan åka 

buss istället. Kiruna kommun vill värna om persontrafiken med tåg till Riksgränsen och 

Björkliden, som är stora turistorter. Sedan råder det också delade meningar mellan 

kommunen och LKAB om vad LKAB ska ersätta, om företaget ska finansiera ett 

resecentrum och ett kulturkvarter. Detta är inte LKAB beredda att betala för medan 

kommunen vill att LKAB ska stå för kostnaderna. Trots detta är kommunen helt på det 

klara med att ett samarbete med LKAB är ett måste. Det gäller att person- och 

godstrafiken på järnvägen kan samsas. Under 10 år kommer 19 miljarder kronor att 

investeras i Malmfälten. 19 miljarder kronor är 5 miljoner kronor om dagen i 10 år. 

Stadsflytten kommer att vara den största investeringen i norra Europa. 18                          

                                                 
18 Hans Swedell, moderat kommunpolitker, se bilaga 5. Intervju 050429   
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7. Intressegruppen ”Nätverket för berörda villaägare” 

”Nätverket för berörda villaägare” har uppkommit då LKAB började med provborrningar 

vid området Nedre Norrmalm för att komma åt det som kallas norra sjömalmen. (se 

bilaga 1) Idag finns det främst villabebyggelse på det område LKAB undersöker. 

Området har varit belagt med byggstopp till och från ända fram till mitten av nittiotalet, 

då bygglov åter tilläts. Byggstoppet har främst berott på sprickbildning och på att LKAB 

har haft viss kännedom om malmfyndigheter under området. LKAB har vid tidigare 

tillfällen varit ägare till flertalet fastigheter på området men valde att sälja dessa. Nu kan 

det åter bli aktuellt för bolaget att köpa fastigheter på Nedre Norrmalm, men denna gång 

köper LKAB ut dessa, det vill säga river eller flyttar dem till följd av gruvbrytningen. 

Provborrningarna har i dagsläget bara utförts i begränsad skala och därför finns det ingen 

som med säkerhet vet om malmkroppen är brytvärd. Nätverkets oro i den uppkomna 

situationen beror på att LKAB:s provborrningar gör så att villapriserna sjunker i området 

och att området blir oattraktivt då stor osäkerhet i dess fortsatta existens finns. Området 

Nedre Norrmalm ligger inte i den direkta riskzonen när det gäller sprickbildning från den 

utökande gruvbrytningen som rör sig mot järnvägen och Kiruna stadshus. (se bilaga 1)  

Området är intressant eftersom mycket tyder på att det finns malm under det. Området 

berörs inte av omplaceringen av Kiruna stad i dagsläget, men kan komma att drabbas 

inom en obestämd tid. Problemet för fastighetsägarna är den stora osäkerheten på 

framtiden. LKAB vet inte om malmen är brytvärd och inte heller när det kan bli aktuellt 

för brytning under området. LKAB kommer att köpa ut villorna vid en brytning men 

eftersom det finns stor osäkerhet i när och om den kommer igång så vill de inte köpa ut 

villor idag. Detta orsakar problem för de som vill sälja sina villor i nuläget. Priserna i 

området sjunker och villorna blir svårsålda på grund av den rådande osäkerheten. De 

flesta som köper en villa planerar långsiktigt. Vissa grupper kan komma i kläm på grund 

av detta, till exempel de som skiljer sig eller ska byta jobb och flytta till en annan ort och 

inte kan få sin villa såld. ”Nätverket för berörda villaägare” vill att LKAB ska stå för 

kostnaderna för en tjänsteman som ska sköta kontakten mellan Nätverket och LKAB. 

Nätverket har tillsatt en advokat som ska föra deras ärende och tillgodose deras intressen.   

LKAB säger att bolaget kommer att köpa ut villor för de som hamnar i svåra situationer 

på grund av prospekteringarna. Men många av villaägarna på Nedre Norrmalm är idag 
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låsta på obestämd tid i en situation där det är svårt att få ut marknadsmässiga priser för 

sina fastigheter.19    

 

8. Övriga aktörer 

Vägverket är en statlig myndighet. Riksdag och regering bestämmer vilka uppgifter 

Vägverket får. Vägverket är en av de mindre aktörerna som är inblandad i stadsflytten av 

Kiruna. Deras uppgift är att planlägga och genomföra en omläggning av Europaväg 10 

som går igenom Kiruna stad. Banverket är en statlig myndighet. Banverket sköter all 

järnvägsräls i Sverige, de ser till att banan är hel, samt bygger ny järnväg. Banverkets 

uppgift i Kiruna under stadsflytten är att planera om järnvägsläggningen och att 

genomföra det.20  

 

Vattenfall är ett statligt företag som har hand om vattenkraftsanläggningarna i Sverige 

samt nätstruktur och elförsörjning. Vattenfalls uppgift vid stadsflytten är att dra om 

elnätet till alla nya hus och anläggningar som skall byggas, samt att ersätta de befintliga 

nät som drabbas.21  TeliaSonera är ett telecomföretag som tillhandahåller 

telekommunikationerna i det berörda området. 22 En av de två samebyarna Gabna och 

Laevas kommer att få sina renbetesområden inskränkta till följd av gruvans utvidgning. 

Detta gör att två riksintressen ställs mot varandra. Gruvnäringen kontra rennäringen. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Anonym representant för ”Nätverket för berörda villaägare”, samtal 050428 
20 http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____4680.asp (elektronisk källa) 050503 
21 http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/var_verksamhet/om_oss/ (elektronisk källa) 050503 
22 http://www.teliasonera.se/ts/teliasonera/home.do?tabId=1  (elektronisk källa) 050504 
23 Hans Swedell moderat kommunpolitiker. Se bilaga 5. Intervju 050429 

http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____4680.asp
http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/var_verksamhet/om_oss/
http://www.teliasonera.se/ts/teliasonera/home.do?tabId=1
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9. Infrastrukturen i det framtida Kiruna 

Strävan är att uppnå en sammanhållen stadsmiljö kommer inte att kunna uppfyllas. 

Eftersom det röda alternativet som är det mest troliga valet, så kommer stadsbilden att bli 

avlångt. Dragningen av nya kommunikationsleder och lokaliseringen av ett resecentrum 

ska placeras utifrån befolkningstäthet, serviceinrättningar och arbetsplatser. (se bilaga 2) 

Stadskärnan ska byggas så att den blir åtkomlig för alla grupper i samhället. Arbetsplatser 

finns i regel i nära anslutning till bostadsbebyggelse, och ska ha goda 

kommunikationsmöjligheter. Hänsyn till detta ska tas i stadsplaneringen. Industrin har 

ställt krav på särskilda industriområden i den framtida staden. Även traditionellt 

näringsliv, både Laevas och Gabna samebyar skall ges goda utvecklingsmiljöer i det 

framtida Kiruna. En tanke är att placera alla kulturmärkta byggnader i en kulturpark, där 

människor kan bo. 24 Nyttjande av material från den äldre staden skall så långt som 

möjligt ha en hög prioritet. Bil, buss, tåg och flyg är de transportmedel som ska underlätta 

pendlingsmöjligheterna för invånarna. Resecentrets lokalisering inom staden är 

avgörande för om tåget ska bli tillräckligt attraktivt till bil alternativet. Den sociala miljön 

ska särskilt beaktas i planeringen såväl inom stadens centrum som i bostadsområdena. 

Om det finns önskemål från kommunens kvinnor för den nya stadsplanen, så ska 

kommunen försöka infria det. Detta eftersom att yngre kvinnor i stor utsträckning flyttar 

från kommunen. 

  

I Kiruna ska planeringsarbetet gå väldigt fort och det handlar om en mycket stor 

förändring av staden. Den politiska processen i Kiruna får bara ta två år. Det som är det 

mest akuta är att flytta järnvägen. Enligt Banverkets riskanalyser går befintlig järnväg att 

köra på som längst till år 2012 men sedan måste den nya järnvägen vara klar. Byggtiden 

beräknas till cirka tre år, vilket innebär att byggstart måste ske i början av 2009. Innan 

byggstart måste Banverket ta reda på var exakt banan kan dras med tanke på mark, 

lutningar, andra verksamheter i området med mera. Banverket måste också söka alla 

tillstånd som krävs och det arbetet måste komma igång i början av 2007. Innan Banverket 

kan bestämma exakt var den nya banan ska dras och tillstånden ska sökas måste de göra 

en så kallad järnvägsutredning där det bestäms i stora drag var det skulle kunna vara 

                                                 
24 Hans Swedell moderat kommunalpolitiker. Se bilaga 5. Intervju 050429 
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möjligt att dra den nya järnvägen och den utredningen måste påbörjas senast i slutet av 

2005. Fram till dess gör Banverket en förstudie som mycket grovt sorterar upp möjliga 

alternativ. För Vägverket är läget inte lika akut eftersom trafiken kan ledas om på andra 

vägar när den nybyggda delen av E-10:an inte längre kan användas. Innan Banverket och 

Vägverket kan börja sina mer detaljerade planeringar måste kommunfullmäktige besluta 

om hur det nya Kiruna ska se ut. Ett viktigt beslut gäller exempelvis Kirunas 

resecentrum. Ska det ligga vid Jägarskolan, men med hållplats vid flygplatsen, eller ska 

det planeras till nuvarande läget för Kiruna malmbangård och med anslutningstrafik till 

och från flyget? Vissa alternativ på järnvägssträckning innebär en försämrad situation för 

persontrafiken ifall situationsläget hamnar alltför långt från tätorten och 

bostadsområdena. Kommunen är inne i sitt planarbete och ska gå ut och fråga Kirunabor 

och andra berörda om vad de tycker. I slutet av 2005 ska planeringen ha hunnit så långt 

att idéerna kan visas på en utställning. I samband med det ska invånarna i Kiruna också 

bjudas in till samråd.25 Efter att alla sagt sitt justeras planerna och i slutet av 2006 får 

kommunfullmäktige ta ställning till materialet. Fullmäktige fattar då det slutgiltiga 

beslutet om det nya Kiruna. Under åren efter att beslutet fattas görs en detaljplan. 

Kirunaborna ska få många tillfällen att säga sitt innan det fattas något politiskt beslut om 

stadens framtid. Samrådsmöten, diskussioner med olika intressegrupper, öppet hus, 

utställningar, interaktiv kommunikation genom Internet och särskilda satsningar på unga 

är några exempel på hur kommunens politiker vill få invånarna i Kiruna delaktiga i 

arbetet.26 Inom tio års tid kommer Europaväg 10 i sin nuvarande sträckning att direkt 

beröras av sprickbildningen. En omdragning kommer inte vara aktuell under de närmaste 

åren, då andra befintliga vägar kan utnyttjas. Gruvvägen ligger också inom området som 

berörs samt LKAB:s väg ner till bolagets industriområde. (se bilaga 1) 

 

9:1. Förslag på framtida järnvägssträckning 

I september 2003 besökte Banverkets styrelse LKAB i Kiruna. Vid detta möte 

informerade bolaget om gruvbrytningen och den prognos de tagit fram över 

sprickutbredningen mot Kiruna stad. Banverket har med utgångspunkt från detta möte 

                                                 
25 Hans Swedell moderat kommunpolitiker. Se bilaga 5.Intervju 050429 
26 http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/Nya%20Kiruna%20web/pdf_filer/kominfo_2.pdf 
(elektronisk källa) 050420 

http://www.kommun.kiruna.se/web2/ny_web/Nya%20Kiruna%20web/pdf_filer/kominfo_2.pdf
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påbörjat planeringen för att säkerställa framtidens transportbehov på järnväg. Problemets 

komplexitet beror till stor del på att många parter berörs och att tidsplanerna för dessa 

aktörer måste samstämma för att en ny järnväg, en ny väg, nya bostads- och 

verksamhetsområden, ny elförsörjning med mera. Enligt nuvarande prognos, utförd av 

LKAB, avseende sprickzonens utveckling och förlopp kommer nuvarande 

järnvägssträckning påverkas så att järnvägstrafiken kommer att vara svår eller omöjlig att 

hålla i drift efter år 2012 vilket med utgångspunkt i dagens prognoser om 

sprickutbredningen innebär att en ny järnväg måste finnas i Kiruna senast det året. Under 

hösten 2004 påbörjas en förstudie där ett stort antal sträckningar för järnvägen ska 

utredas.(se bilaga 2) Under hösten 2005 påbörjas järnvägsutredningen där några av 

sträckningarna utreds djupare och avslutas våren 2007 med val av sträckning. Den nya 

sträckningen utreds vidare i en järnvägsplan men ska före detta prövas enligt miljöbalken. 

Målet är att en ny järnväg ska kunna stå klar senast år 2012. Utformningen av nya spår 

och terminalytor är helt beroende av vilken alternativ linjedragning förbi Kiruna som 

kommer att väljas. En stor del av nuvarande gods till Kiruna, utöver malmen, utgörs av 

varor till LKAB. Terminalen bör därför om möjligt placeras i närheten av LKAB:s 

spåranläggning.  

 

På idéstadiet har 7 alternativa järnvägssträckningar tagits fram och studerats. Alternativen 

visar på möjliga lösningar för Malmbanan genom Kiruna och samtliga alternativ bedöms 

med den kunskap som finns i nuläget som genomförbara. Alternativets olika sträckningar 

har valts med hänsyn till kända förutsättningar och till de olika verksamheter som bedrivs 

i områdena. Med hänsyn till sprickutbredningen kommer befintlig järnvägsstation i 

Kiruna inte att kunna trafikeras i framtiden. Ett av de västliga alternativen, alternativ 

"Rautas", som passerar genom Rautas domänreservat längs bland annat Ädnamjärvi och 

Vuonajokka har i ett första skede avförts på grund av att det alternativet innebär en allt 

för lång ny järnvägslinje utan direkt anslutning till vare sig LKAB:s industriområde eller 

Kiruna stad. Dessutom går alternativet in i ett Natura 2000-område. Dessa är områden 

som enligt Europeiska unionen anses vara skyddsvärda.27 (se bilaga3) 

 

                                                 
27 http://w3.vic-metria.nu/n2k/jsp/main.jsp (elektronisk källa) 050530 

http://w3.vic-metria.nu/n2k/jsp/main.jsp


 29

Ett av de östliga alternativen, alternativ "Kiruna ort", som passerar under Kiruna centrum 

har också avförts på grund av att alternativet förmodas hamna inom sprickzonen inom en 

snar framtid. Samtliga alternativ kräver anslutningar mot spåret till Svappavaara i söder 

samt mot Kiruna stad eller Kiruna malmbangård och LKAB i norr. En ny 

järnvägssträckning innebär att mycket mark kommer att tas i anspråk och konflikter med 

andra intressen, inte minst riksintressen, som till exempel rennäringen kommer att 

inträffa. En ny järnväg medför påverkan på såväl naturmiljö, rennäring som intressanta 

mineralfyndigheter och det kommer att bli svårt att hitta en lämplig plats för järnvägen 

med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Men den nya 

järnvägen kommer att medföra en lindrigare påverkan på människors hälsa och miljön än 

alternativet att järnvägen inte ersätts i nuvarande omfattning det vill säga om gods och 

persontransporterna lyfts till väg. Godstransporterna på väg till och från Kiruna skulle 

komma att bli mycket mer omfattande utan en genomgående järnväg.  

 

Vissa alternativ på järnvägssträckning innebär en försämrad situation för persontrafiken 

om resecentret blir mycket avlägset i förhållande till tätorten och bostadsområden. Detta 

kan medföra att fler resenärer än idag väljer bil före tåget som transportmedel. Andra 

alternativ kan innebära en försämrad situation för godstransporterna till exempel genom 

att sträckningarna ger tätbebyggt område negativa miljöeffekter som följd eller att för 

långa sträckningar blir transportekonomiskt för kostsamma. (se bilaga 2) Möjliga 

utbyggnadsinriktningar för staden kartläggs tidigt i processen som underlag för övrig 

planering. Ett ställningstagande från kommunen om möjlig utbyggnadsriktning krävs om 

hänsyn ska kunna tas till befolkning och tillgänglighet. I samband med utvärdering och 

avförande av alternativa linjesträckningar i förstudien våren 2005. De mest troliga 

förslagen är att alternativen Mettäjärvi och Kirunavaara väljs eftersom dessa alternativ 

finns på liggsidan, och där kommer inte sprickor uppkomma. De övriga alternativen finns 

på hängsidan, och kan komma att hamna i sprickzonen inom 40-50 år. Därför är det inte 

troligt att något av dessa alternativ väljs, men skulle dessa väljas, så är det att inte ta 

ansvar för kommande generationer i Kiruna. (se bilaga 3 & 6) 28 

                                                 
28 ”Tre förstudier, Allmänna vägar, ny järnväg och omformarstation i Kiruna” utgiven av Vägverket och 
Banverket 2004 
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10. Bostadspåverkan 

Effekterna inom tio år för gruvverksamhetens utvidgning i anslutning till Kiruna centrum 

leder inte till någon bostadsbrist inom staden. Men i den första tio års perioden följer 

rivning av totalt cirka 160 lägenheter och ett totalt invånarantal på 450 personer. Men om 

tjugo år påverkas boendet för runt 500 personer och uppåt 300 lägenheter. Först inom 30 

år kommer stadshuset och sjukhuset att påverkas. I det område bolaget vill undersöka 

ligger flera bostadshus, järnvägsstationen, stadshuset, polisstationen, hotell och Hjalmar 

Lundbohmsgården. År 2030-2035 ligger all bebyggelse från Kiruna kyrka i norr, över 

sjukhuset och ned till brandstationen i sydost i farozonen. (se bilaga 1) Det finns inget 

som tyder på att malmkroppen slutar på två kilometers djup. Vi sammanfattar här vad 

som kommer att ske, inom tio år kommer järnvägen och nya väg E 10 få en ny 

sträckning. Delar av bostadsområdet Ullspiran måste rivas, kulturbyggnader som Hjalmar 

Lundbohmsgården och Bolagshotellet måste flyttas. Inom 20 år har större delen av 

huvudgatan Hjalmar Lundbohmsvägen berörts. Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsskolan 

och Bolagsskolan. (se bilaga 1) Inom 30 år har hela området med LKAB:s 

sekelskiftsbostäder berörts, samt Kiruna sjukhus och Kiruna kyrka, den senare så sent 

som år 2001 utsedd till Sveriges mest omtyckta hus genom alla tider.29Gruvbrytningens 

framtida inverkan på Nedre Norrmalm och delar av Luossavaara-området ligger ännu 

alltför långt fram i tiden för att kunna säga något om påverkan. Fram till 2015 måste cirka 

200 fastigheter och hundratals personer få nya bostäder på säkrare mark. För att 

säkerställa driften efter 2015 ska LKAB börja djupstudera ett i snitt 90 meter brett och 

fyra kilometer långt område, från Luossajärvi i norr och söder ut över staden. Där vet 

LKAB, indikerat av mätningar, att malmkroppen går ned till minst 2 kilometers djup och 

sträcker sig långt in under stadens bebyggelse.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.inorr.se/nsd/index.php?artikel=107457 (elektronisk källa) 050418 

http://www.inorr.se/nsd/index.php?artikel=107457
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11. De juridiska aspekterna kring gruvbrytningen i Kiruna 

Oavsett om företag vill utvidga brytningen vid en befintlig gruva eller om företag söker 

malm för en ny gruva, så måste dessa företag söka undersökningstillstånd. Det innebär att 

om det aktuella företaget får ett undersökningstillstånd, så har företaget ensamrätt att leta 

efter malm i det aktuella området och företrädesrätt till den malm företaget kan tänkas 

hitta i det aktuella området. Denna regel finns till därför att det är enormt kostsamt att leta 

efter malm eller prospektera som det också kallas. Då är det ju inte så bra för ett företag 

som har hittat malm att något annat företag sedan snor åt sig malmen. Om företagens 

undersökningsmetoder påverkar miljön på något sätt, så måste företagen söka ett särskilt  

tillstånd för att göra det miljöingreppet. Detta tillstånd fås oftast från Länsstyrelsen men 

kan även fås från Bergsstaten, beroende på vilken karaktär av inverkan på miljön det är. 

Om företag bedriver undersökningsarbete i en gällande detaljplan, som fallet är i Kiruna 

behövs också ett särskilt tillstånd för undersökningsarbete. Det prövas om detta påverkar 

de boende uppe på ytan. Om malm hittats, vilket sker i 1 fall av 190 beviljade  

undersökningstillstånd, ska företaget söka bearbetningskoncession. Det innebär att 

företaget blir ägare till den malm som hittats. I Sverige är det ordnat på det sättet att om 

allmänna vägar ska byggas, ledningar ska dras och malm ska brytas så bryter detta 

äganderätten. Så länge malm bryts ägs marken av den som fått bearbetningskoncession.  

 

Bergsstaten beviljar en sådan bearbetningskoncession vart annat år för en ny gruva 

däremot beviljar Bergsstaten en eller två utvidgningar av befintliga gruvor varje år. Det  

innebär en miljöprövning också, för företag får inte bearbetningskoncession om det är 

helt oacceptabelt ur miljösynpunkt. Företag som vill ha bearbetningskoncession måste 

göra en miljökonsekvensbeskrivning, företaget ska beskriva om platsen kan accepteras ur 

miljösynpunkt. Det är oftast Länsstyrelsen som granskar MKB men det gör även 

Bergsstaten. Det är viktig att ett företaget som gör en MKB har kontakt under arbetets 

gång med antingen Länsstyrelsen eller Bergsstaten. När företaget har fått bearbetnings-

koncession måste företaget ha tillstånd enligt miljöbalken från miljödomstolen och detta 

tillstånd innehåller villkor för hur mycket utsläpp som får göras. Att få ett tillstånd från 

miljödomstolen tar vanligtvis ett år. Sedan ska marken som berörs köpas eller arrenderas 

och bygglov sökas om företaget behöver uppföra byggnader. I Kiruna har LKAB en 
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bearbetningskoncession. För att LKAB ska få gå djupare ner i marken i Kiruna måste 

LKAB lösa in den marken. Det innebär att detaljplanen måste ändras, det är Kiruna 

kommun som bestämmer om detaljplanen i Kiruna. LKAB måste göra upp med 

markägarna innan byggnadsrätterna i detaljplanen tas bort. När en ny stäckning för 

E10:an och järnvägen hittats i Kiruna och när LKAB har kommit överens med flertalet av 

de berörda husägarna, då kan detaljplanen tas bort och då är det ingen detaljplan för 

bebyggelse längre. En annan möjlighet är att ändra detaljplanen och säga att istället för 

bebyggelse så gäller ändamålet gruva. När detta är gjort kan LKAB förfoga över 

området. Detta måste göras innan det börjar spricka. Det som vi har tagit upp gäller bara 

för att fortsätta den befintliga gruvdriften. LKAB vill kanske utvidga sitt brytnings-

område. LKAB har ansökt om undersökningstillstånd och Bergsstaten har beviljat ett 

undersökningstillstånd för ett område mellan Luossavaara och Kirunavaara. I detta 

område har LKAB då en ensamrätt för prospektering. Detta arbete håller LKAB på med 

just nu. Om LKAB hittar malm i området så söker företaget också 

bearbetningskoncession för området. I så fall kan inte Bergsstaten bevilja en sådan 

bearbetningskoncession eftersom det är bebyggelse ovanför. Detaljplanen måste vara 

ändrad även i det fallet. Detaljplanen ändras inte om inte LKAB har gjort upp med 

markägaren i förväg.  

 

Det finns inga luckor i lagen som kan gagna vare sig villaägarna eller LKAB. Riksdagen i 

Sverige har som lagstiftare alltid försökt komma med lösningar på konflikter som kan 

uppstå mellan markägarna och ett företag som vill utvidga gruvbrytningen. Därför har det 

lagstiftande institutionen i Sverige ända sedan medeltiden haft dessa konflikter i fokus, 

när lagar har skrivits. Det finns olika samhällsintressen i detta till exempel att bebyggelse 

ska vara väl ordnad, att miljöbalken ska tillgodose samhällets intresse av en god miljö 

och att gruvbolagen ska ha en rättvis konkurrens sinsemellan. Konkurrensen mellan 

gruvbolag i Kiruna är knivskarp. Det finns flera utländska bolag på den svenska 

marknaden, det är bara LKAB som är helsvenskt. Ett samhällsintresse som Sverige har är 

att berggrunden ska undersökas så mycket som möjligt dvs. att Sverige vill främja 

prospektering. Detta står i minerallagen. Bergsstaten är tillsatt av regeringen för att till 

regeringen rapportera om det finns några luckor i lagen. Om LKAB hittar malm i det 
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område som företaget just nu undersöker, så kommer Kiruna kommun att ändra  

detaljplanen och husägarna i Kiruna är tvungna att flytta från sina hus. Men om alla 

markägare protesterar mot den ändringen av detaljplanen, så kan inte LKAB utvidga 

gruvbrytningen. På det sättet kan dessa markägare ta kol på gruvverksamheten i Kiruna. 

En fortsatt gruvbrytning garanterar att huspriserna i Kiruna hålls uppe, upphör 

gruvbrytningen sjunker fastighetspriserna som en sten till botten. Alla skador och allt 

intrång som vållas av gruvverksamheten i Kiruna är markägarna berättigad ersättning för. 

Gruvföretaget i detta fall LKAB ska betala denna ersättning. Det som är problemet för 

husägarna i Kiruna är de som vet att de bor i ett riskområde och vill sälja huset inte får 

marknadsmässiga priser för sin fastighet. Samtidigt vill ju inte LKAB lösa in ett hus som 

de inte behöver lösa in.  

 

Det står i lagen att, när det blir aktuellt med att lösa in fastigheter i Kiruna, ska husägarna 

få marknadsvärdet av sin fastighet utan påverkan av projektet som vållar detta. 

Nackdelen för husägarna i Kiruna är osäkerheten kring att göra investeringar i sin 

fastighet, husägarna vill ju inte satsa en massa tid och pengar på en fastighet som senare 

ska lösas in. Fastighetsmarknaden har blivit sämre för människorna i 

undersökningsområdet i Kiruna. Bergsstaten har rekommenderat LKAB att i Kiruna vara 

generös vid dödsfall, skilsmässor och sjukdom bland berörda villaägare för att skapa en 

bra relation i bygden. Bergsstatens beslut om att bevilja LKAB undersökningstillstånd 

överklagades av ”Nätveket för berörda villaägare” via deras advokat Nils Rinander. 

Syftet med detta kan vara att göra LKAB mer villiga till en uppgörelse med dessa 

villaägare. LKAB är inte skyldig, enligt lag att stå för kostnaderna för villaägarnas 

advokat förrän det blir aktuellt att lösa in husen. Ju djupare inom befintliga gränser 

gruvbrytningen går i Kiruna desto mer påverkan blir det av den. Bergsstatens beslut om 

undersökningstillstånd överklagades till länsrätten sedan går det att överklaga till 

kammarrätten och till regeringsrätten. Villaägarna har hittills utnyttjat alla överklagnings-

möjligheter. Detta fastän det bara handlar om ensamrätt för LKAB att bedriva 

undersökning i området och företrädesrätt till den fyndighet som LKAB kan komma att 

hitta i området. Beslutet om att tillåta undersökningsarbete för LKAB i området mellan 

Luossavaara och Kirunavaara som Länsstyrelsen har tagit ett beslut om går inte att 
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överklaga. Beslutet som kommunen tar om en detaljplan går att överklaga till 

Länsstyrelsen och sedan till regeringen. Vid tolv tillfällen kan villaägarna överklaga. 

Villaägarna kan protestera mot Kiruna kommuns förslag till översiktsplan som läggs fram 

innan beslut fattas. Detaljplanen är till för att visa vart den nya järnvägen skall gå och 

vart den inte skall gå. Detaljplanen utställs också för granskning och detaljplanen går att 

överklaga till Länsstyrelsen och sedan till regeringen. Samtidigt så måste Banverket och 

Vägverket förbereda de nya sträckningarna, och då görs förstudier, järn- respektive 

vägutredning och detta måste regeringen tillåtlighetspröva. Resultatet av detta är att en 

järnvägsplan fastställs av Banverket och att en arbetsplan fastställs av Vägverket. Dessa 

beslut går att överklaga till regeringen. När regeringen prövat det kan upphandlingen av 

järnvägen och vägen börja. I denna kedja finns det fyra överklagningsmöjligheter. När 

detaljplanen och översiktsplanen är klar, alltså prövad av regeringen efter överklagan kan  

Bergsstaten besluta om bearbetningskoncession om malmen går utanför det tidigare 

området för bearbetningskoncession. Bergsstatens beslut om bearbetningskoncession kan 

överklagas till regeringen. När allt är färdigprövat kan Bergsstaten besluta om 

markanvisning, alltså att marken får tas i anspråk och detta går också att överklaga. (se 

bilaga 4). En taktik från LKAB:s sida kan vara att lösa in de mest motsträviga 

människornas bostäder först. Ett nationellt intresse är att Kiruna lever vidare med ett rikt 

näringsliv.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Jan-Olof Hedström, Bergmästare Bergsstaten. Se bilaga 5, Intervju 050505 
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12. Jämförelse mellan aktörerna utifrån Rawls teori 

John Rawls rättviseteori går att applicera på de olika aktörerna utifrån ståndpunkterna 

som de har tagit gällande stadsflytten. ”Nätverket för berörda villaägare” kan stödja sina 

åsikter med hjälp av Rawls frihetsprincip. Den delen av frihetsprincipen som främst kan 

appliceras på villaägarnas problem är rätten att äga egendom, som ska vara lika för alla 

och är en grundläggande frihet. Differensprincipen kan användas för att förklara LKAB:s 

ståndpunkt i frågan. Bolaget vill givetvis bejaka sina intressen, det vill säga försäkra en 

fortsatt malmbrytning. Med denna fortsatta malmbrytning följer en stabil sysselsättning 

för människor som arbetar inom gruvindustrin samt fortsatt sysselsättning för personer 

inom verkstadsindustrin. Ett välfärdssamhälle mår bäst av att ha en så hög sysselsättning 

som möjligt. Med fler sysselsatta får staten, kommunen och landstinget in mer 

skattepengar, som gör att generösa bidragssystem kan bibehållas. De sjuka och arbetslösa 

människorna kan räknas som de sämst ställda i samhället. En fortsatt gruvbrytning 

kommer även att gynna dessa människor, i enlighet med differensprincipen. Detta gör att 

LKAB kan sägas arbeta för det som är samhällets bästa, vilket gör att differensprincipen 

blir applicerbar. Rawls prioritering för rättviseprincipen är att friheten ska rankas högst 

och därefter lika möjligheter och lika resurser. I detta resonemang syns att villaägarnas 

rätt är högre prioriterad än gruvbrytningens fortsatta utvidgning enligt Rawls teori.           
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13. Diskussion 

Huruvida Kiruna stadsflytt är godtagbar i enlighet med John Rawls rättviseteori är det vi 

ska redogöra för nu. Rawls teori stöter på problem då principerna i och med stadsflytten 

kommer i konflikt med varandra. Fastighetsägarnas situation strider mot Rawls teori om 

de grundläggande friheterna. Friheten till rätten att äga egendom blir kränkt eftersom de 

mer eller mindre blir tvingade till att flytta från sina hem. Det största problemet för 

människor som måste lämna sina hem är inte alltid den ekonomiska biten. Det finns 

många personliga värden som är svåra att ersätta, som till exempel minnen och andra 

sentimentala värden. Villaägarna kommer att få svårt att stoppa gruvutvidgningen helt, 

det de kan göra är att fördröja beslut genom sina många möjligheter att överklaga. Detta 

tjänar varken LKAB eller villaägarna på. Men genom en fördröjning gör de LKAB mer 

medgörliga. Villaägarna kan stoppa stadsflytten om samtliga fastighetsägare är emot 

flytten, och vägrar flytta, men detta förefaller otroligt eftersom LKAB försörjer många av 

just dessa människor. Syftet med ”Nätverket för berörda villaägare”, som de kallar sig, är 

att få till ett så bra utgångsläge med LKAB som bara är möjligt. De vill att LKAB ska 

lösa ut villorna när det passar dem som vill sälja. De vill få ut så mycket som möjligt för 

sina hus. LKAB å sin sida vill inte chansa och lösa in hus som de inte behöver, utan vill 

vänta tills det blir aktuellt för detta område. Om ett par på Nedre Norrmalm i Kiruna vill 

skilja sig, så stöter de på fler problem än de önskar i sin situation. Det första är att de inte 

kan sälja sitt hus till marknadsmässiga priser, och det andra alternativet är att de måste bo 

kvar tillsammans, men som alla förstår så är det inget alternativ i deras situation. 

Fastighetsägarna har under övergångstiden rätten att inneha sin bostad, men de blir ändå 

vingklippta i och med begränsade möjligheter att få sin fastighet värderad till ett korrekt 

pris, under denna period.  

 

Rawls menar att alla ska ha samma grundläggande friheter, men i och med detta så 

kränks dem. Eftersom husägarnas fastigheter blir mindre värda, utan att de önskat det. 

Det är alltså övergångstiden från idag tills det att malmen börjar brytas som är det stora 

problem. Efter att övergångstiden tagit slut, så kommer villaägarna att få rätt 

marknadsvärde för sina fastigheter. Men problemet ligger alltså under tiden LKAB gör 

sina undersökningar. Där har vi ett klart exempel på att Rawls teori kränks. När inlösen 
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av fastigheterna ska ta vid, så har inte villaägarna på Nedre Norrmalm samma rätt att 

inneha egendom på den tomten. Men de har fortsatt samma rätt att inneha egendom på en 

annan tomt. Här har vi en konflikt, därför att LKAB alltid kan säga att villaägarna har rätt 

till lika egendom, fast på en annan mark. Men marken eller platsen som huset står på kan 

ha ett emotionellt värde, som inte går att ersätta. Enligt LKAB så måste villaägarna ha 

”giltiga” anledningar för att få lösa in sitt hus idag. LKAB måste bli tydliga med vad som 

är just ”giltiga” anledningar. Husägarna måste få veta vad det är de ska förhålla sig till. 

Risken för fusk är överhängande, om bolaget agerar oförsiktigt i detta läge. Om alla 

villaägare går ihop och driver linjen för att det ska stoppas, så kan de det rent teoretiskt 

vara möjligt att stoppa stadsflytten, men moraliskt är det felaktigt. Det de gör är att de 

skadar hela Kiruna kommun med sina medborgare, och de skadar sig själva.  

Exempelvis: ICA får sälja mer produkter tack vare LKAB:s anställda som bor i 

kommunen. Verkstadsföretag och andra underleverantörer är direkt knutna och beroende 

av LKAB som indirekt arbetsgivare. Överklagandet av Bergsstatens beslut att ge 

undersökningstillstånd till LKAB i området Nedre Norrmalm har överklagats. Detta ser 

vi som direkt oseriöst och löjligt. Det enda detta beslut leder till är att ge LKAB 

ensamrätt på området att leta efter malm och företrädesrätt för den malm de eventuellt 

kan hitta. Det är även osolidariskt att för egen vinnings skull driva en fråga som skadar 

hela kommunen och dess medborgare. LKAB har också ett viktigt ansvar vad gäller sättet 

de hanterar situationen på. Bolaget måste sköta det på ett bra sätt, så att inte opinionen 

vänder till LKAB:s nackdel. LKAB får inte uppträda som en översittare som bara kör 

över invånarna. Om brytningen inte fortlöper så får det konsekvenser för hela Norrbotten 

och Sverige. För att Rawls differensprincip ska kunna efterföljas måste de sämst ställda i 

samhället gynnas. De sämst ställda det vill säga arbetslösa och sjuka människor kommer 

att gynnas av en fortsatt gruvbrytning. Med fler människor sysselsatta finns det en större 

grund för till exempel sjukvård och a-kassa. Gruvbolagets planer kommer att vara i 

enlighet med Rawls differensprincip då den gynnar de sämst ställda och verkar för 

samhällets bästa. 

 

Kiruna kan med sin malm ses som bränslet för Norrbottens motor, Luleå. Skulle LKAB 

försvinna, så skadar det SSAB i Luleå och Borlänge. Massvis med små aktörer inom 
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detta område, skulle drabbas hårt. De skulle förlora sin största inkomstkälla. 

Föreningslivet i Kiruna skulle även de få en törn. LKAB som är en stor sponsor till 

föreningarna, skulle försätta dessa i en mycket sämre sits. Föreningarna är viktiga för 

medborgarandan och gemenskapen i kommunen. Det är väldigt dyrt att bedriva 

idrottsverksamhet i Kiruna, på grund av stadens geografiska läge. Enligt Rawls teori så 

ska samhället arbeta för allas bästa och besluta att största alla tjänar på det oavsett 

position. En fortsatt gruvbrytning i LKAB är just för allas bästa. Men enligt Rawls så 

kränker staten i sin roll som ägare av LKAB villaägarna. Den grundläggande friheten att 

få äga egendom kommer i konflikt med hela detta gigantiska projekt. Det är just nu, 

under övergångstiden som villaägarna kränks. Villaägarna har inte längre möjlighet att få 

ut marknadsmässiga priser för sina fastigheter, under övergångstiden. Därför är 

stadsflytten illegitim enligt Rawls. För att stadsflytten ska bli legitim, i enlighet med 

Rawls teori måste riksdagen som lagstiftande institution i Sverige stifta en lag som 

skyddar rätten att inneha egendom under övergångstiden.  

 

14. Resultat 

Villaägarna har fortfarande rätt till sin egendom under övergångstiden, men de är 

begränsade i sina rättigheter gentemot villaägare i resterande delar av landet. Rawls 

rättviseteori säger att rättigheterna i samhället ska vara lika för alla. LKAB:s utvidgning 

kommer att gagna ekonomisk utveckling i berörda regioner likväl som i riket. Trots 

utvidgningens positiva effekter kommer medborgares grundläggande friheter att 

begränsas. Samhällets bästa står mot villaägarnas bästa. Då frihetsprincipen är 

överordnad differensprincipen så ska villaägarnas bästa i ett välfärdssamhälle. Därför är 

stadsflytten illegitim enligt Rawls. 
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Bilaga 3. 
 





Bilaga 5. Intervjufrågor, Karl Wikström, kontaktperson LKAB. 
 

• Vilka är de beräknade kostnaderna för stadsflytten, kontra intäkterna, det vill 

säga är flytten ekonomisk försvarbar? 

• Hur mycket ska LKAB betala av dessa kostnader? 

• Hur ser LKAB på möjligheten att få stöd av EU:s strukturfonder? 

• Vem ansvarar för ersättningen till de personer som måste flytta? 

• Kommer bolaget att lösa in fastigheterna enligt minerallagen? 

• Vad har fastighetsägarna för rättigheter i frågan, och vad har LKAB för 

skyldigheter? 

• Hur länge är gruvdriften säkrad i och med stadsflytten? 

• Har LKAB tagit tillräckliga åtgärder för stadsflytten? Så att det inte behövs 

ytterligare flytt av staden? 

 

Intervjufrågor, Hans Swedell, moderat kommunpolitiker i Kiruna. 

• Hur kan flytten av staden ske på ett demokratiskt sätt? 

• Är en folkomröstning möjlig i frågan? 

• Vad ska Malmfältsgruppen diskutera? 

• Vilken roll har översiktsplaneringsgruppen?  

• Finns det några färdiga planer för hur det nya Kiruna ska se ut? 

• Vilken roll har kommunen i flytten? 

• Hur påverkas kommunen om flytten inte blir av? 

• Finns det några delade meningar i frågan, mellan kommunen och LKAB? 

 

Intervjufrågor till Bergmästaren Jan-Olof Hedström, Bergsstaten. 

• Finns det några luckor i lagen som kan vara till fördel respektive till nackdel 

för LKAB och villaägarna. 

• Vilka lagar har LKAB att stötta sig mot, när det gäller att flytta på människor 

och vad säger dessa? 

• Hur kan den rättsliga processen se ut? 

• Hur ser lagen på övergångstiden för inlösen av fastigheter? 

• Vilken rätt till kompensation har husägarna enligt lag? 

• Har motstridiga husägare någonting för, enligt lag, för att sätta sig på tvären? 
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