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SAMMANFATTNING 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av detaljplan används för att få en helhetssyn av 
den miljöpåverkan som en planerad markanvändning kan antas medföra. Eftersom 
aktuell detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan har denna MKB 
tagits fram.   
 
Jokkmokks kommun, Norrbottens län, avser att planlägga en del av fastigheten 
Vajkijaur 3:18 för att möjliggöra förutsättningar för industri. Området som berörs av 
planen är beläget ca sju km norr om centrala Jokkmokk, strax norr om byn Vajkijaur.   
 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar följande miljöaspekter som bedömts som 
väsentliga vid framtagande av detaljplanen: Pågående markanvändning, Yt- och 
grundvatten, Naturmiljö samt Landskapsbild. 
 
Som underlag till föreliggande MKB har en dagvattenutredning och en översiktlig 
hydrogeologisk utredning tagits fram, en naturvärdesinventering har också 
genomförts. 
 
Sammantaget bedöms genomförande av planen medföra en liten negativ konsekvens 
för aspekterna Pågående markanvändning och Yt- och grundvatten. För aspekterna 
Naturmiljö och Landskapsbild bedöms konsekvenserna bli måttliga. 
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INLEDNING 
 
Jokkmokks kommun avser att planlägga del av fastigheten Vajkijaur 3:18 för att 
möjliggöra etablering av industriverksamhet som är kräver god elkraftsförsörjning. 
Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur, ca sju km norr om centrala Jokkmokk 
se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta med markerad lokalisering för aktuellt planområde. 



3 

 

 
Figur 2. Röd markering visar planområdets läge i förhållande till byn Vajkijaur och planområdets 
utformning enligt tidigare förslag. 

 
Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan, vilket 
innebär att en särskild miljöbedömning med MKB, behöver genomföras. Föreliggande 
dokument utgör MKB till detaljplanen för Vajkijaur 3:18. 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
industriverksamhet. 
 
Fullt utbyggd beräknas den planerade verksamheten inom planområdet omfatta totalt 
ca 30 000 m2 industribyggnader fördelat på åtta byggnader samt en byggnad för 
kontor. Anläggningarna på fastigheten är avsedda att inrymma industri med behov av 
hög elkraftsförsörjning. Även parkeringsutrymmen samt lastnings och 
lossningsutrymme för gods planeras inom området. Fastigheterna nås via befintliga 
samt i planen reglerade infarter från väg E45, se anslutningsförslag i Figur 3. 
 
 
SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

 
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan undersöka om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen 
ska även samråda med Länsstyrelsen i frågan.  
 
För att undersöka om aktuell detaljplan medför risk för betydande miljöpåverkan har 
Jokkmokks kommun identifierat de omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan i aktuellt fall. Kommunen har vid genomförd undersökning 
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enligt 6 kap. 5–6 §§ kommit fram till att genomförande av planen kan medföra en 
betydande miljöpåverkan. Vid genomförd undersökning har bedömning på faktornivå 
gjorts enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. Länsstyrelsen har, i 
samrådsyttrande 2018-09-07, meddelat att de delar kommunens bedömning och att 
en strategisk miljöbedömning med MKB behöver genomföras. Bedömningen grundar 
sig delvis på att den tilltänkta planen skapar förutsättningar för industri, men även på 
att planens genomförande kan komma att påverka hydrologin och naturvärden i 
området. 
 
En strategisk miljöbedömning innebär att kommunen ska samråda om omfattningen 
och detaljeringsgraden (avgränsningssamråd) av MKB, ta fram MKB samt ge tillfälle 
till synpunkter på innehållet i MKB och planförslaget. Kommunen ska även visa hur 
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit samt vad som övrigt framkommit under 
processen. 
 

METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
AVGRÄNSNING 

 
Baserat på genomförd undersökning enligt 6 kap 5-6 §§ miljöbalken (Jokkmokks 
kommun 2018) har påverkan på hydrologin och naturvärden i området samt påverkan 
på landskapsbilden bedömts som väsentliga miljöaspekter vid ett genomförande av 
planförslaget och beskrivs därför fördjupat i föreliggande MKB. För övriga 
miljöaspekter redogörs endast kortfattat.  
 
Geografiskt avgränsas föreliggande MKB till det område som är direkt berört av 
planerad verksamhet i enlighet med avsnitt Plandata. Påverkansområdet för 
respektive miljöaspekt kan dock variera och den geografiska avgränsningen därav 
variera, där så är fallet ska detta tydligt framgå under respektive miljöaspekt. 
 
 
BEDÖMNINGSGRUNDER 
 
Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa 
ramar som benämns som bedömningsgrunder. Genom att tillämpa 
bedömningsgrunderna kan planens miljöeffekter sättas i relation till respektive effekts 
värde.  
 
I föreliggande MKB används begreppen påverkan, konsekvens och åtgärd. Med 
påverkan avses den förändring av miljö- och hälsoeffekter som ett genomförande av 
planen medför, i jämförelse med ett nollalternativ (se vidare avsnitt Alternativ). Med 
konsekvens avses resultatet av påverkan och graden av påverkan. Påverkan och/eller 
konsekvensen kan vara både direkt och indirekt och relatera till miljöeffektens värde, 
men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, 
miljökvalitetsnormer samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis. För 
att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder 
(skyddsåtgärder). 
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Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den 
planerade åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; 
positiv konsekvens, ingen konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ 
konsekvens och stor negativ konsekvens, se Tabell 1 nedan. Bedömningen görs i 
förhållande till nollalternativet som beskrivs i avsnitt Nollalternativ och efter att 
eventuella skyddsåtgärder vägts in. 
 

Tabell 1. Bedömningsgrunder. 

TYP AV 
KONSEKVENS PÅVERKAN BESKRIVNING 

Positiv 
konsekvens 

 

Genomförande av planen 
medför en förbättring för 
människans hälsa och/eller 
miljö. 

- Planen bidrar på ett tydligt sätt med 

åtgärder i miljömålens riktning. 

Ingen 
konsekvens 

Genomförande av planen 
bedöms inte medföra någon 
påverkan, varken positiv eller 
negativ, på värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som 

kan påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta 

objekt. 

Liten negativ 
konsekvens 

Genomförande av planen 
bedöms endast medföra negativ 
påverkan av mindre art och 
omfattning som inte innebär 
någon betydande försämring 
eller skada på värdet/aspekten. 

- Vanligt förekommande påverkan. 

- Påverkan på vanligt förekommande 

värden som tål viss påverkan. 

- Påverkan som accepteras inom 

gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 
negativ 
konsekvens 

Genomförande av planen 
bedöms medföra påverkan av 
måttlig art och omfattning som 
innebär en försämring av eller 
mindre skada på 
värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande, 

men känsliga värden. 

- Påverkan med måttlig konsekvens 

kan vara en tydlig/förhållandevis 

stor konsekvens men i förhållande 

till miljönyttan. Med föreslagen 

verksamhet eller i förhållande till en 

åtgärd som vidtas för att mildra 

konsekvensen så kan konsekvensen 

ändå anses vara acceptabel/ 

begriplig. 

Stor negativ 
konsekvens 

Genomförande av planen 
bedöms medföra påverkan av 
större art och omfattning som 
innebär en allvarlig försämring 
av eller skada på 
värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som 

mildrar konsekvenserna kan dessa 

istället komma att bedömas som 

måttlig eller liten negativ 

konsekvens. 

 
 

  



6 

 

PLANDATA 
 
Planområdet är beläget ca sju kilometer norr om centrala Jokkmokk, se Figur 1 ovan. 
Planområdet är beläget på båda sidor om väg E45, och avgränsas av 
starkströmsledning och våtmark i väster samt Inlandsbanan i öster, se Figur 2. 
Fastigheten ägs av Jokkmokks sockenallmänning.  
 
Planområdets totala areal uppgår till ca 12 ha. Förslag på disponering av planområdet 
visas i Figur 3. MKB bifogas till planhandlingarna till detaljplan för del av Vajkijaur 
3:18, där skalenlig plankarta och illustration finns med bättre tydlighet. 
 

 
Figur 3. Förslag på disponering av planområdet.  

 
Inget kommunalt vatten eller avlopp finns anslutet till området, enskild anläggning ska 
anläggas för verksamheten. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom områden avsatta 
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och reglerade i plankartan. Det finns goda förutsättningar till anslutning för el via 
kraftnätet som löper väster om planområdet.  

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 
 
Planområdet består till viss del av myrmark och tallbevuxen myrmark men till största 
delen är området torrt och har varit bevuxet med tallskog. Produktionsskogen inom 
området har avverkats 2018. Jordarten i området är i huvudsak morän med inslag av 
torv på morän med torvmäktigheter på mellan 0,9 – 2 meter. Grundvattennivån är 
belägen i nivå med markytan i torvområdena.  
 
Närmaste bostadsbebyggelse finns i Vajkijaur, ca 900 meter söder om planområdet. 
Ingen verksamhet finns i direkt anslutning till planområdet. Ett ställverk är beläget ca 
300 meter söder om planområdet.  
 
Inlandsbanan invigdes 1937 och har haft stor betydelse för frakter av inlandets 
naturresurser. Idag förvaltas norra delarna av banan av bolaget Inlandsbanan AB och 
aktuell sträcka mellan Jokkmokk och Gällivare trafikeras endast sommartid och då av 
turisttrafik. 
 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar som inte 
tidigare har varit kända skulle påträffas vid t.ex. schaktning ska arbetet omedelbart 
avbrytas och detta anmälas till Länsstyrelsen. 
 
Planområdet berör inget riksintresse för rennäring. Samebyarna Sirges, Tuorpon, 
Udtja och Jåhkågasska har betesmarker i området. 
 
Väg E45 ingår i det nationella stamvägsnätet och är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbaken. Vägen är ett viktigt stråk för 
godstransporter genom landet och är en utpekad led för transporter av farligt gods. 
Planområdet är i direkt anslutning till vägområdet men byggrätterna regleras så att 
ingen bebyggelse kommer inom 30 meter från vägområdet. Förslagsvis förläggs 
parkering och trafikytor i zonen 0–30 meter från vägområdet.  
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Figur 4. Skogsmark inom östra delen av planområdet.  

 

 
Figur 5. Inlandsbanan avgränsar planområdet i öst. Planområdet ses till vänster i bild.  
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Figur 6. Myrmark i nordöstra delen av planområdet. 

 

 
Figur 7. Väg 45 korsar planområdets centrala delar. 
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Figur 8. Skogsmark inom västra delen av planområdet. Ledningsgatan som avgränsar området i väster 
ses i bakgrunden.  

 

 
Figur 9. Myrområde i nordöstra delen av planområdet. 

 
 
KOMMUNALA PLANER 

 
Planområdet är inte sedan tidigare planlagt.  
 
I Jokkmokks kommuns översiktsplan, antagen i juni 2011, anges ingen utpekad 
markanvändning för det specifika området. I översiktsplanen belyses att utveckling av 
näringslivet är en prioriterad fråga och att kommunen ska verka för utveckling av 
infrastruktur och kommunikationer med minsta möjliga miljöpåverkan. I 
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översiktsplanen anges bland annat ”Genom att medverka till ett bra företagsklimat, att 
bidra till utveckling av befintliga företag och skapa goda förutsättningar för nya 
företagsetableringar ska antalet arbetstillfällen och antalet förvärvsarbetande öka och 
ett diversifierat näringsliv uppstå”.  
 
 

ALTERNATIV 
 
ALTERNATIV LOKALISERING 

 
Fastighetsägaren har till kommunen ställ frågan om en planläggning av området för 
industri. Grunderna till vald lokalisering av planområdet har i första hand varit 
förutsättningarna med en god kraftförsörjning, att området ligger med god 
tillgänglighet intill väg E45 och att planområdet är i exploatörens ägo. Alternativ 
lokalisering har översiktligt studerats av fastighetsägaren. 
 
ALTERNATIV UTFORMNING 

 
I tidigare skede följde planområdets västra gräns kraftledningsgatan, se Figur 2. För 
att minska påverkan på våtmark har planområdets gräns justerats, se Figur 3. Inga 
ytterligare utformningsalternativ har utretts då planerad yta avgränsas av 
fastighetsgränser, Inlandsbanan samt kraftledningsgata. 
 
NOLLALTERNATIV 

 
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser situationen om planerad 
exploatering i enlighet med planförslaget inte genomförs. Ett nollalternativ innebär 
således att platsen för exploateringen genomgår en annan utveckling än vad som skulle 
vara fallet om aktuell detaljplan blev av.  
 
Ett nollalternativ innebär i det här fallet att planen inte kan genomföras vilket innebär 
att planerad industriverksamhet, i form av datacenterdrift, inte kan etableras. 
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UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 
 
I följande kapitel sammanfattas de viktigaste förutsättningarna som har beaktats i 
föreliggande MKB.  
 
 
MILJÖMÅL 

 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår 
natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt 
hållbar. De nationella miljömålen har anpassats och formulerats till regionala miljömål 
i Norrbottens län. För utförligare beskrivning av de regionala miljömålen hänvisas till 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten  
 
Nationella och regionala miljömål omfattar:  
 

1. Begränsad klimatpåverkan  

2. Frisk luft  

3. Bara naturlig försurning  

4. Giftfri miljö  

5. Skyddande ozonskikt  

6. Säker strålmiljö  

7. Ingen övergödning  

8. Levande sjöar och vattendrag  

9. Grundvatten av god kvalitet  

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  

11. Myllrande våtmarker  

12. Levande skogar  

13. Ett rikt odlingslandskap  

14. Storslagen fjällmiljö  

15. God bebyggd miljö  

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

För den ansökta verksamheten bedöms följande nationella miljökvalitetsmål vara 
relevanta för prövningen: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt och 
djurliv. 
 
 
MILJÖKVALITETSNORMER 

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel med syfte att 
förebygga eller åtgärda miljöproblem. En miljökvalitetsnorm anger de 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för, utan fara för 
olägenheter av betydelse, eller som miljön eller naturen kan belastas med, utan fara för 
påtagliga olägenheter.  
 
I dag finns det miljökvalitetsnormer för: 
  

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

 
Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar 
till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
För genomförande av planförslaget bedöms MKN för ytvatten vara relevanta. Dessa 
redovisas under avsnitt Yt- och grundvatten.  
 
 

KONSEKVENSBEDÖMNING 
 
Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planförslaget, dels den påverkan och 
de konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av 
genomförande av planen. Kapitlet är uppdelat på och avgränsat till de aspekter där 
väsentliga miljöeffekter förväntas uppstå.  
 
För varje aspekt anges: 
 

• Förutsättningar  

• Påverkan och konsekvenser  

• Skyddsåtgärder  

• Samlad bedömning 

 
En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket beskrivs vidare i avsnittet 
Alternativ ovan. 
 
Baserat på genomförd undersökning har påverkan på hydrologin, naturvärden samt 
landskapsbilden bedömts som väsentliga miljöaspekter och beskrivs fördjupat i denna 
MKB. 
 
PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 

 
Förutsättningar 
I området för planerad verksamhet finns skogsmark som är avverkad 2018. 
Avverkningsanmälan för annat ändamål än skogsproduktion för 8,5 ha är inlämnad till 
Skogsstyrelsen i juni 2018.  
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Planområdet avgränsas väst av en våtmark samt en ledningsgata för en luftförlagd 
elledning och i öster av inlandsbanan. Mitt genom området skär väg E45 i nord-sydlig 
riktning. 
 
Påverkan och konsekvenser 
Ett genomförande av planen medför att en areal av ca 8,5 ha omläggs till industrimark 
och skogsägarens brukbara areal minskar därmed med motsvarande yta. Vid 
nollalternativet skulle området återbeskogas i enlighet med Skogsvårdslagen. 
 

Skyddsåtgärder 
Några särskilda skyddsåtgärder med hänsyn till pågående markanvändning bedöms 
inte krävas. 
 
Samlad bedömning 
Sammantaget bedöms genomförande av planen medföra en liten negativ konsekvens 
för aspekten pågående markanvändning. 
 

 

YT- OCH GRUNDVATTEN 

 
Förutsättningar 
Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för 
vatten utvecklats. För ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav för ekologisk och 
kemisk status. För grundvatten finns kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Normer 
finns även för konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster (t.ex. 
vattenkraftdammar). Som huvudregel ska alla vattenförekomster uppnå normen om 
god status till 2015 och statusen får inte försämras, dock kan undantag medges till år 
2021 alternativt år 2027. Nya miljökvalitetsnormer beslutades och kungjordes i 
december 2016 för perioden 2016–2021. 
 
Yt- och grundvattenförekomster i planområdets omgivning återfinns i Figur 10 nedan. 
Planområdets västra del ligger inom Kvarnbäckens avrinningsområde. Kvarnbäcken 
utgör en vattenförekomst som är klassad av Vattenmyndigheten 
(Vattenmyndigheterna, 2019). Bäcken rinner från sjön Sjatjerim till Vajkijaure. Enligt 
den senaste bedömningen har vattendragets ekologiska status bedömts till måttlig 
baserat på den hydromorfologiska parametern konnektivitet, då det finns 
vandringshinder i närliggande vattenförekomster. Statusklassning och kvalitetskrav 
för berörda vattenförekomster presenteras i Tabell 2 nedan. 
 
Det berörda delavrinningsområdet på västra sidan om väg E45 mynnar i Vajkijaure 
och är 11 ha stort. På vägens östra sida berör planområdet ett annat 
delavrinningsområde på ca 17 ha som även detta mynnar i Vajkijaure via 
Stormyrbäcken. Hela området ligger inom huvudavrinningsområdet för Luleälven. 
 
Stormyrbäcken rinner strax öster om planområdet har sin början i sjön Västra 
Ållojaure och avvattnar bland annat Stormyren. Bäcken har enligt 
Vattenmyndighetens senaste klassning måttlig ekologisk status baserat på den 
hydromorfologiska parametern konnektivitet.  
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Figur 10. Yt- och grundvattenförekomster. 

 
Sjön Vajkijaure till vilken både Kvarnbäcken och Stormyrbäcken avrinner är av 
Vattenmyndigheten klassad som kraftigt modifierad på grund av 
vattenkraftverksamhet. Enligt senaste bedömningen har sjön en otillfredsställande 
ekologisk potential. Eftersom vattenförekomsten har förklarats som kraftigt modifierat 
vatten har myndigheten tagit fram åtgärder som bedömts nödvändiga för att klara 
kvalitetskraven. Dessa åtgärder bedömdes dock medföra en betydande negativ 
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påverkan på samhällsviktig vattenkraftsverksamhet, ett förslag till ny 
miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten har därav också tagits fram. Förslaget är 
dock inte beslutat och därför redogörs endast senaste beslutade miljökvalitetsnorm i 
Tabell 2. 
 
Sjön Luoppal är ej klassad i Vatteninformationssystem Sverige (VISS), därför bedöms 
den som del av ytvattenförekomsten Kvarnbäcken fortsättningsvis i föreliggande MKB. 
 
 

Tabell 2. Klassificering och beslutad miljökvalitetsnorm för vattenförekomsterna Kvarnbäcken, 
Storbäcken och Vajkijaure. Källa: Vatteninformationssystem Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se 

 
Nordväst om planområdet finns en grundvattenförekomst SE740577-167549. 
Vattenmyndigheten har i senaste klassningen bedömt att både den kvalitativa och 
kemiska statusen för grundvattenförekomsten är god. Den beslutade 
miljökvalitetsnormen är god kemisk och kvalitativ status. 
 
Som underlag till MKB har en översiktlig hydrogeologisk utredning samt en 
dagvattenutredning genomförts. Rapporterna biläggs planförslaget. 
 
 
Påverkan och konsekvenser 
Området ligger inom huvudavrinningsområdet för Luleälven. Längs med väg E45, som 
löper centralt genom planområdet, finns en vattendelare. Den västra delen av området 
rinner mot Kvarnbäcken och den östra delen rinner mot Stormyrbäcken. 
 
Grundvattenförekomsten SE740577-167549 ligger inte inom något av de 
delavrinningsområden som kan komma att beröras och bedöms därmed inte påverkas 
av genomförande av planen.  
 
I den hydrogeologiska utredning som genomförts dras slutsatsen att planläggning 
enligt förslaget inte bedöms påverka grundvattenförekomstens kvalitet eller kvantitet 
(WSP, 2019). Våtmarkerna bedöms kunna hålla vatten så att det vid större 
nederbördstillfällen skapar en uppbromsning av flödet ut till bäckarna. Se bilaga 1 till 
planförslaget. 
 

 Kvarnbäcken 
SE740355-167599 

Stormyrbäcken 
SE740158-167889 

Vajkijaure 
SE739833-167769 

Ekologisk 
status/potential 

Måttlig Måttlig Otillfredställande 

Kvalitetskrav God ekologisk 
status 2021 

God ekologisk 
status 2021 

God ekologisk 
potential 2027 

Kemisk status Uppnår ej god Uppnår ej god Uppnår ej god 

Kvalitetskrav God kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 
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Den dagvattenutredning som tagits fram i syfte att säkerställa en hållbar 
dagvattenhantering inom planområdet har omfattat utredning av områdets 
vattenförhållanden, områdets förmåga att hantera större nederbördsmängder som 
förväntas till följd av klimatförändringar, eventuella lågstråk som kan medföra risker 
samt eventuell påverkan på skyddade områden. 
 
Exploatering av ytan inom detaljplaneområdet bedöms leda till ökade flöden och risk 
för föroreningar i dagvatten. För att skydda recipienterna mot ökade flöden och 
föroreningar har bedömningen gjorts att ett lokalt omhändertagande av dagvatten för 
både rening och fördröjning bör tillämpas. För att inte öka flödet till Kvarnbäcken 
krävs en fördröjning på ca 610 m3 enligt dagvattenutredningen, vilket motsvaras av en 
yta på 2033 m2 med djupet 0,3 meter. För att undvika ökat flöde till Stormyrbäcken 
krävs en fördröjning på ca 1243 m3, vilket motsvaras av en yta på 4143 m2 med samma 
djup. Dessa ytor finns tillgängliga inom planområdet. 
 
För att inte påverka berörda ytvattenförekomsters möjligheter att uppnå 
miljökvalitetsnormerna bör rening av bl.a. suspenderat material ske. Framförallt 
under byggskedet kan stora mängder suspenderat material uppkomma vilket kan 
medföra negativa effekter på ytvattnet. 
 
Skyddsåtgärder 
 
Sedimentfälla eller sedimentationsdamm bör användas för att avskilja suspenderat 
material. Som ett andra steg bör rening/efterpolering ske i myrmark. 
 
Rekommendationer för utformning av både ett första och andra reningssteg av 
dagvatten presenteras i Dagvattenutredningen (se bilaga 2 till detaljplanen). 
 
Samlad bedömning 
 
Invägt skyddsåtgärder och rekommenderad dagvattenlösning bedöms planförslaget 
inte påverka Stormyrbäckens eller Kvarnbäckens möjligheter att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Ingen påverkan på grundvatten bedöms uppstå. 
Sammantaget bedöms genomförande enligt planförslaget medföra en liten negativ 
konsekvens för aspekten Yt- och grundvatten. 
 
 
NATURMILJÖ 

 
Förutsättningar 
Planområdet omfattas inte av någon typ av formellt skydd (Naturvårdsverket, 2019). 
Inga kända naturvårdsarter finns inrapporterade i Artportalen från aktuellt område 
(SLU, 2019).  
 
Västra delen av planområdet berör en våtmark kallad Bromyren som är klassificerad 
som Högt naturvärde (klass 2) i Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI), se Figur 
11. Våtmarken utgörs av ett stort myrkomplex på ca 258 ha. Öster om planområdet, på 
andra sidan järnvägen, finns ett annat stort myrområde kallat Stormyren (552 ha) som 
också har klassificerats till högt naturvärde i VMI.  
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I sydöstra hörnet av planområdet finns ett sumpskogsobjekt som utgörs av en 
talldominerad mosseskog (Skogsstyrelsen, 2019). Objektet på 82 ha är inte 
naturvärdesklassat av Skogsstyrelsen. Myndigheten har utifrån tolkade uppgifter 
registrerat objektet och noterat att sumpskogen är påverkad av kraftledningsgata, 
dikning och väg. Skogsstyrelsen har även registrerat ett flertal nyckelbiotoper i 
närområdet, men inget som direkt berörs av genomförande av aktuell plan. 
 

 
Figur 11. Naturmiljöintressen. Sumpskogar och nyckelbiotoper registrerade av Skogsstyrelsen samt 
klassade våtmarker från VMI. 
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Inför detaljplaneläggning av aktuellt område har Pelagia Nature & Environment AB 
utfört en naturvärdesinventering på en ca 40 ha stor yta som omfattar planområdet 
och ca 150 meter norr respektive söder om detta, se Figur 12. Skogsmarken inom 
aktuellt planområde var avverkad redan innan inventeringstillfället. Tre delområden 
har bedömts uppfylla kriterierna för att betraktas som naturvärdesområden vid 
inventeringen. Naturvärdesinventeringen bifogas som bilaga 3 till detaljplanen. 
 
Naturvärdesobjekt 1 utgörs av den nordöstra delen av Bromyren och ligger inom den 
nordvästra delen av inventeringsområdet samt en liten skärva i det sydvästra hörnet. 
Objektet har vid naturvärdesinventeringen klassificerats till naturvärdesklass 2 (högt 
naturvärde) och utgörs av ett ca 10 ha stort myrområde av fattigmyrskaraktär. 
 
Naturvärdesobjekt 2 utgörs av ett 0,6 ha stort intermediärt kärr öster om väg E45 som 
bedömts uppnå naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Del av naturvärdesobjektet 
utgör en del av det sumpskogsobjekt som Skogsstyrelsen identifierat. Vid 
naturvärdesinventeringen har övriga delar av sumpskogsobjektet inom 
inventeringsområdet bedömts ha obetydliga värden. 
 
Mellan väg E45 och Inlandsbanan ligger även naturvärdesobjekt 3 som är ett mindre 
myrområde på knappt 2 ha med öppna vattenspeglar. Objektet har bedömts uppnå 
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde).  
 
För att bevara naturvärdena som omfattas av naturvärdesinventeringen har Pelagia 
dragit slutsatsen att åtgärder som kan störa myrmarkernas hydrologi undvikas. 
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Figur 12. Naturvärdesinventering genomförd av Pelagia 2018 och 2019. 

 
Påverkan och konsekvenser 
 
Genomförande av planen medför ett direkt intrång i naturvärdesobjekt 1 och 3 som 
bedömts ha högt respektive påtagligt naturvärde. Delar av ytan för naturvärdesobjekt 
3 bedöms tas i anspråk. Vilket medför att det biotopvärde och artvärde som objektet 



21 

 

hyser kommer att försvinna till viss del. Myren är relativt opåverkad av dikning, men 
påverkad av Inlandsbanan och är av en för området ej ovanlig typ samt hyser inga 
skyddade arter.  
 
Den ursprungliga utformningen av planområdet, se Figur 2, har anpassats för att 
undvika intrång i våtmark och naturvärdesobjekt 1. Genom att ändra formen på 
planområdet i den västra delen minskas intrånget i naturvärdesobjektet med ca 1,5 ha. 
Av naturvärdesobjektets totala yta på 10 ha kommer planområdet att direkt påverka ca 
2 ha. Intrånget innebär att vissa värdeelement och värdestrukturer som återfunnits vid 
naturvärdesinventeringen kommer att försvinna. Genomförande av planen innebär ett 
intrång i ytterkant av våtmarken Bromyren (VMI klass 2). Påverkan på våtmarkens 
naturvärde som helhet bedöms bli liten då intrånget sker i periferin och i en del av 
myrområdet som är delvis påverkad av väg E45 och kraftledningsgata sedan tidigare. 
 
Beroende på hur dagvattenanläggningen utformas kommer viss våtmarksyta, utöver 
den yta som direkt exploateras för iordningställande av industrimark, att påverkas 
genom att dagvatten leds ut för efterpolering i myr. Våtmarkernas hydrologi och 
biologi bedöms kunna bevaras i stor utsträckning. 
 
Indirekta effekter på naturvärdesobjekt 1 bedöms uppkomma genom att dagvatten 
planeras att ledas hit. Invägt föreslagen skyddsåtgärd i form av dagvattenrening 
bedöms de indirekta effekterna på naturvärdena bli små. 
 
Naturvärdesobjekt 2 samt de ej inventerade delarna av den sumpskog som ligger söder 
om detaljplaneområdet bedöms inte påverkas av planerad dagvattenhantering då 
detaljplaneområdet sluttar åt nord, nordost vilket medför att omhändertagande av 
dagvatten bör ske på den norra sidan. 
 
Skyddsåtgärder 
 
För att undvika risk för påverkan på naturvärdena som Bromyren uppvisar bör 
dagvatten renas innan det leds ut i myrmarken. För att minimera de negativa 
konsekvenserna av dagvatten på aspekten naturmiljö bör en försedimentering 
iordningställas för att undvika stor ansamling av sediment i våtmarkerna. 
 
Rekommendationer för utformning av både ett första och andra reningssteg av 
dagvatten presenteras i Dagvattenutredningen. 
 
Anmälan för vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken kommer att krävas för 
markarbeten i våtmark. Anmälan görs hos länsstyrelsen. 
 
Om marken måste avvattnas för att kunna uppföra industribyggnader krävs tillstånd 
för markavvattning enligt 11 kap 13 § miljöbalken. Tillstånd för markavvattning prövas 
av Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Samlad bedömning 
 
Inga områden med formellt skydd eller skyddade arter enligt artskyddsförordningen 
bedöms påverkas av planförslaget. Del av ett naturvärdesobjekt med höga naturvärden 
samt ett naturvärdesobjekt med påtagliga naturvärden kommer att påverkas. 
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Sammantaget bedöms genomförandet av planen medföra måttliga konsekvenser på 
naturmiljön. 
 
LANDSKAPSBILD 

 
Förutsättningar 
 
Landskapsbilden präglas av det flacka mosaikartade landskapet som varierar mellan 
öppen myrmark, tallbevuxen myrmark och områden med talldominerad skogsmark. 
Väg E45 och Inlandsbanan skär i nord-sydlig riktning igenom ett landskap som 
tidigare varit ett stort sammanhängande våtmarksområde med flera sammankopplade 
myrar. Söder om planområdet finns en stor transformatorstation som påverkar 
landskapsbilden i nuläget. 
 
Skogsmarken inom planområdet är avverkad 2018. Avverkningen har inneburit att 
trafikanter längs väg E45 i nuläget får överblick över ett hygge på vardera sidan av 
vägen på platsen för planområdet. 
 
Påverkan och konsekvenser 
 
Genomförande av planen innebär en förändring i landskapsbilden då 
industribyggnader i nuläget inte är ett inslag i området. Jämfört med nollalternativet 
förändras utblicken från väg E45 och Inlandsbanan i ett område som i övrigt 
domineras av naturmark med skog och stora myrar. Det område som planeras att tas i 
anspråk är dock inte helt oexploaterat med avseende på landskapsbild, utan påverkat 
av både kraftledning, Inlandsbanan och väg E45.  
 
Skyddsåtgärder 
 
Som en skyddsåtgärd ska en skogsridå tillåtas växa upp närmast väg E45 (med 
undantag för in- och utfart) för att minska insynen mot planerade industribyggnader. 
 
Samlad bedömning 
 
Invägt skadeförebyggande åtgärder kommer påverkan på landskapsbilden på sikt att 
bli måttlig. 
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MILJÖMÅL 
 
Nedan i Tabell 3 redovisas de nationella miljökvalitetsmål som berör verksamheten och 
på vilket sätt ett genomförande av planen bedöms beröra målen.  
 

Tabell 3. Berörda nationella miljökvalitetsmål med Riksdagens definition. 

Nationellt miljökvalitetsmål,  
med definition 

Uppfyllelse av mål 

Myllrande våtmarker 
"Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden." 

Genomförande av planen innebär att våtmark 
kommer att tas i anspråk. Mindre ytor med vissa 
till påtagliga biotop- och artvärden kopplade till 
värdefulla våtmarker kommer att försvinna. 
Våtmarkernas vattenhållande funktion som helhet 
bedöms dock ej försämras. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte medverka 
till att miljömålet inte skulle uppnås. 

Levande skogar 
“Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 

Genomförande av planen innebär att 8,5 ha 
produktionsskog omläggs till industrimark. Inga 
kända natur-, kultur- eller sociala värden tas i 
anspråk. Sammantaget bedöms planförslaget inte 
motverka miljömålet mer än marginellt. 

Ett rikt växt och djurliv 
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.” 

De naturvårdsarter som påträffats vid inventering 
är så pass vanliga arter i regionen att aktuellt 
planområdet ej bedöms ha en avgörande betydelse 
för arternas bevarandestatus nationellt eller 
regionalt. Inga skyddade arter enligt 
artskyddsförordningen har påträffats vid 
inventering eller inrapporterats till Artportalen. 
Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet. 
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SAMLAD BEDÖMNING 
 

I Tabell 4 har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB 
sammanställts. Därefter görs en samlad bedömning av projektets totala 
miljökonsekvenser för människors hälsa och miljö.  

 

Tabell 4. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. 
Bedömningen tar hänsyn till de skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive 
avsnitt. 

Positiv 
konsekvens 

Ingen 

konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Aspekt/Bedömd konsekvens Sammanfattande bedömning 

Pågående markanvändning 

En mindre del av Jokkmokks sockenallmännings brukbara 
skogsareal kommer att bli industrimark. Sammantaget 
bedöms genomförande av planen medföra en liten negativ 
konsekvens för aspekten pågående markanvändning. 

Yt- och grundvatten 

Invägt skyddsåtgärder och rekommenderad 
dagvattenlösning bedöms planen inte påverka 
Stormyrbäckens eller Kvarnbäckens möjligheter att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Ingen påverkan på grundvatten 
bedöms uppstå. Sammantaget bedöms genomförande av 
planen medföra en liten negativ konsekvens. 

Naturmiljö 

Inga områden med formellt skydd eller skyddade arter 
enligt artskyddsförordningen bedöms påverkas vid 
genomförande av planen. Del av ett område med höga 
naturvärden samt ett mindre myrområde med påtagligt 
naturvärde kommer att ianspråktas. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för naturmiljön bli måttliga. 

Landskapsbild 

Landskapsbilden förändras vid uppförande av 
industribyggnader. Invägt skadeförebyggande åtgärder 
bedöms genomförande av planen medföra en måttlig 
negativ konsekvens. 

 

Utifrån sammanställningen av konsekvensbedömningen för respektive aspekt i Tabell 
4 kan konstateras att genomförande av planen huvudsakligen kan komma att medföra 
konsekvenser för aspekterna Naturmiljö och Landskapsbild. 
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REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS SAKKUNSKAP 
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram med den sakkunskap som krävs i fråga 
om projektets särskilja förutsättningar och förväntade miljökonsekvenser. 
Uppfyllande av sakkunskapskravet för de experter som arbetat med detta dokument 
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