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Förord 

Det här examensarbetet omfattar en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. 

Examensarbetet är en avslutande kurs på Lantmätarprogrammet med 

ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle och genomfördes under våren 

2015. 

Idén till arbetet har tagits fram genom diskussion med Torbjörn Berglund och 

Hanna Winsa, båda Lantmäteriet, och arbetet har utförts i samarbete med 

Lantmäteriet. Förhoppningen är också att examensarbetet kommer kunna 

användas av alla som kommer i kontakt med odlingsgränsen eller förvärv av 

statlig mark ovanför denna. 

Vi vill tacka Hanna Winsa, Torbjörn Berglund och Lantmäteriets kontor i 

Gällivare som möjliggjorde förutsättningarna för examensarbetet, besöket och 

presentationen inför Lantmäteriet.  

Vi vill även tacka alla som har ställt upp med intervjuer eller på annat sätt bidragit 

till att förbättra arbetet; era bidrag har betytt väldigt mycket. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare på Högskolan i Gävle, Marina Edlund som 

outtröttligt korrekturläst vårt arbete och svarat på våra frågor. 

 

Gävle, maj 2015 

Sofie Karlsson & Martin Berglund  
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Sammanfattning 

Det pågår idag två samhällsomvandlingar i norra Sverige, i Kiruna och i 

Malmberget, till följd av den expanderande gruvverksamheten där 

omlokaliseringen kräver att ytterligare mark tas i anspråk. Speciella 

omständigheter råder i Kiruna där särskilda skydd och bestämmelser föreligger 

som en följd av den juridiska odlingsgränsen. Syftet med studien är att ge ett brett 

perspektiv på den unika odlingsgränsen och visa på sambandet mellan den och 

förvärv statlig mark vid samhällsomvandling. För att uppnå syftet utreddes 

odlingsgränsens historia, samhällsomvandlingarna och riksintressen samt 

markförvärvsprocessen och hur denna kan förbättras. Metoderna som användes 

var litteraturstudie, kvalitativa intervjuer och besök gjordes på plats i Kiruna och i 

Malmberget för att fördjupa kunskaperna.  

Staten började ta över en stor del av förvaltningen av den skyddade marken redan 

på 1500-talet och uppmuntrade en inflyttning till norra Sverige. Begreppet 

odlingsgränsen uppkom under slutet av 1800-talet för att skydda samerna med 

rennäring gentemot nybyggarna. Dagens samhällsomvandlingar är omfattande och 

har stor påverkan på omgivningen där aktörerna anser att utveckling ska gå före 

avveckling. Runt Kiruna och Malmberget finns flera olika riksintressen att ta 

hänsyn till vid planeringen, till exempel rennäring och gruvnäring. Gruvnäringen 

får företräde framför de andra riksintressena på grund av nationalnyttan som den 

medför. Staten äger mycket mark runt Kiruna och för att få förvärva den krävs ett 

regeringsbeslut. En ansökan om ett sådant förvärv ska prövas hos Statens 

jordbruksverk, Länsstyrelsen, berörd sameby och Statens fastighetsverk. Med de 

många instanserna tar processen lång tid och för att effektivisera processen 

behövs i första hand kompetenshöjning hos aktörerna och bättre kommunikation. 

Jordbruksdrift var anledningen till att odlingsgränsen uppstod men idag tjänar den 

sitt syfte för andra näringar, till exempel turism.  

Nyckelord: Odlingsgräns, samhällsomvandling, riksintresse, markförvärv, Kiruna, 

rennäring  
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Abstract 

Two urban transformations are in progress in northern Sweden today, in Kiruna 

and in Malmberget, due to expanding mining operations. The relocation of the 

two cities requires land acquisition. In Kiruna there are specific conditions due to 

certain protection provided by the so called cultivation border. The purpose of the 

study is to give a wide perspective on this unique cultivation border and indicate 

its association with land acquisition. In order to achieve the purpose of the study 

the history of the cultivation border, the urban transformations and national 

interests were investigated, as well as the process of land acquisition and how it 

can be improved. A literature study, qualitative interviews and visits at Kiruna and 

Malmberget was used to gain knowledge within the topic. 

As early as in the 1500s, the Swedish government started to take control of the 

northern parts of the country and encouraged its colonization. The cultivation 

border was created in the late 1800s to protect the Sami people and their industry 

from the settlers. The urban transformations are very extensive and have major 

impacts on the environment. Involved participants want to construct new areas 

before deconstructing the old ones. There are several different national interests in 

Kiruna and in Malmberget areas that have to be taken into account in the planning 

process. Two of those interests are the reindeer and mining industries. The mining 

industry takes precedence due to its economic benefits to the whole country. The 

State owns lots of land in Kiruna and in order to acquire it, the government has to 

give its approval. An application for such an acquirement must be adjudicated by 

the Swedish Board of Agriculture, the County Administrative Board, affected 

Sami villages and the National Property Board of Sweden. The high amount of 

authorities involved makes the process of aquisition long and an improvement to 

shorten it is to increase the competence of the involved parties and their 

intercommunication. The purpose of the cultivation border is still considered to be 

valid, although today for example the tourism is more important than the 

agriculturing to protect the Sami people.  

Keywords: Cultivation border, urban transformation, national interest, land 

acquisition, Kiruna, reindeer industry  
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1 Inledning 

I norra Sverige pågår idag två stadsomvandlingar till följd av expanderande 

gruvverksamhet. De aktuella städerna är Kiruna och Malmberget där världens två 

största underjordiska järnmalmsgruvor är belägna (Loussavaara-Kiirunavaara 

Aktiebolag [LKAB], u.å.a; LKAB, u.å.b). Johansson (1977) konstaterar att 

järnmalmsådern vid Kiruna är lutad in under samhället med en vinkel om 55° och 

han beskriver hur någon  har likställt malmkroppen med ”en ostskiva mellan två 

tjocka skivor bröd” (1977:27).  

Skivrasbrytning är den metod som används för att utvinna mineral, men 

brytningsmetoden försorsakar att sidan mot staden blir instabil och sprickor i 

marken bildas. Området vid Malmberget består inte bara av en järnmalmsåder, 

utan av flera olika fyndigheter belägna under bebyggelsen. När LKAB på 1960-

talet gick under marknivån sprängde de bort en del av marken vilket resulterade i 

en stor grop, Kaptensgropen, som klöv samhället i två delar (Ds 2006:2). 

Eftersom gruvverksamheten och dess konsekvenser kommer allt närmare städerna 

hotas nu dess bebyggelse och invånare och för att gruvverksamheterna ska kunna 

fortsätta måste städerna omlokaliseras (Nilsson, 2010). Denna omlokalisering 

involverar i Kirunas fall bland annat kommunen, Trafikverket, Vattenfall, 

Riksantikvarieämbetet, Bergsstaten, LKAB, Sametinget och Boverket (Nordmark, 

Isaksson, & Pekkari, 2014). Alla dessa parter har behov av mark, både när det 

gäller att behålla mark och ta mer mark i anspråk för sina intressen.  

Den juridiska odlingsgränsen
1
 är en gräns som ska begränsa nybyggande i den 

västra delen av norra Sverige. Odlingsgränsen drogs upp för det ansågs att marken 

inte var lämplig att bedriva framgångsrik jordbruksdrift på. Gränsen blev också ett 

skydd för samernas rätt till renbete, jakt och fiske vilka var hotade efter att 

nybyggarna börjat söka nya odlingsmarker i Norrland (SOU 2006:14). I bilaga 1 

redovisas Kirunas läge ovanför odlingsgränsen och Malmbergets läge nedanför 

densamma. Att Kiruna ligger ovanför odlingsgränsen gör att markåtkomsten 

borde skilja sig åt från den i Malmberget, som ligger nedanför gränsen, eftersom 

marken ovan är reserverad för samernas rättigheter (Skielta, u.å.). En av 

                                                 
1
 Den juridiska odlingsgränsen är en administrativ gräns (von Segebaden, u.å.). I fortsättningen 

används endast ”odlingsgränsen” i texten, men det är den juridiska odlingsgränsen som åsyftas. 
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fastighetsägarna till marken ovanför odlingsgränsen är staten (Statens 

fastighetsverk [SFV], u.å.a.) och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFS 

2007:757). Sådan mark är oftast bunden till ett kulturhistoriskt värde, bland annat 

rennäringens året-runt-marker ovanför odlingsgränsen i Västerbottens och 

Norrbottens län (SFV, u.å.a.).  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ge ett brett perspektiv på den unika odlingsgränsen och 

visa på sambandet mellan denna och markförvärv vid samhällsomvandling.  

Samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget är två unika situationer. För 

Kirunas del, beläget ovanför odlingsgränsen, medför samhällsomvandlingen en 

omfattande process för kommunen. Runt staden finns även många olika 

riksintressen som måste tas hänsyn till. Det är viktigt att en utredning om 

odlingsgränsens påverkan på markförvärv genomförs, framför allt för att 

underlätta för de som arbetar med samhällsomvandlingarna, men också för 

medborgarna att ta del av. Dessutom har tidigare arbeten om markåtkomst i 

samhällsomvandlingarna haft fokus på gruvans och planeringens förutsättningar, 

inte delen om att förvärva statens mark ovan odlingsgränsen. Förhoppningen är 

även att arbetet kan användas som underlag för framtida forskning inom 

ämnesområdet – en samhällsomvandling med liknande omständigheter kan bli 

aktuell igen, både i Sverige men också internationellt. 

1.2.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet kommer svar på följande frågeställningar att sökas: 

 Vilken historia ligger till grund för de speciella förhållanden som 

odlingsgränsen medför? 

 Hur fungerar samhällsomvandlingarna i städerna Kiruna respektive 

Malmberget och hur hanteras riksintressen i det sammanhanget?  

 Hur förvärvas statlig mark ovanför odlingsgränsen till skillnad från annan 

statligt ägd mark? 

 Hur kan markförvärvsprocessen för statlig mark ovan odlingsgränsen 

förbättras? 
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1.3 Avgränsningar 

För att få rätt omfattning och djup avgränsas examensarbetet geografiskt samt till 

näringar av riksintresse i samband med markförvärv. Den geografiska 

avgränsningen är Kiruna stad i Norrbottens län. Malmberget, också beläget i 

Norrbottens län, berörs översiktligt för att visa på skillnader i en 

samhällsomvandling ovan och nedanför odlingsgränsen. Vidare kommer 

avvittringens
2
 och odlingsgränsens historia, tillkomst och konsekvenser att vara 

fokuserad på Lappland. Riksintressen som kommer att behandlas är rennäring 

och gruvnäring samt översiktligt Kirunas kulturmiljö samt natur och friluftsliv. 

Frågor som rör det kommunala planförfarandet samt ekonomi utelämnas helt från 

rapporten eftersom dessa inte ryms inom ramen för det här arbetet. 

1.4 Disposition 

Detta examensarbete följer en så kallad IMRaD-struktur, det vill säga 

Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion.  

Examensarbetets första kapitel är en introduktion till arbetet där syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och tidigare arbeten presenteras. Det andra kapitlet 

behandlar de metoder och tillvägagångssätt som har annvänts för att besvara 

frågeställningarna; litteraturstudie, studie av litteratur, intervjuer och besök på 

plats. Kapitel tre innehåller de resultat som erhållits och är uppbyggt utefter 

frågeställningarna. Det fjärde kapitlet diskuterar resultaten och valet av metoden 

som användes samt redovisar slutsatser. Kapitel fem är det avslutande kapitlet där 

förslag på framtida forskning och studiens bidrag till ny kunskap inom ämnet 

presenteras. Därefter följer referenser och bilagor. 

1.5 Tidigare arbeten 

Det har inte hittats många verk inom arbetets ämne. Däremot har två utsetts ligga 

väldigt nära och de beskrivs nedan. 

En utredning om gruvverksamheterna och samhällsomvandlingarna i Kiruna och 

Malmberget presenterades i Departemensserien 2006:2. Syftet med utredningen 

                                                 
2
 Med avvittringen menas de särskilda fastställanden om rätt till mark som bedrevs i norra Sverige 

(Egerbladh, u.å.). 
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var att analysera de krav som till följd av LKABs expandering skulle sättas på 

berörda myndigheter och kommuner. Detta skulle utföras för att föra fram vad 

som krävs i form av beslut och tillstånd, planering och beredningsprocesser samt 

handläggningsordningar, men även hur dessa skulle effektiviseras utan att 

äventyra rättssäkerheten. Vid utarbetandet av rapporten samrådde utredningens 

arbetsgrupp med Bergsstaten, Vägverket, Banverket
3
, Gällivare och Kiruna 

kommuner, samebyarna Gabna och Laevas, LKAB samt Länsstyrelsen i 

Norrbotten. Rapporten går endast ytligt in på överlåtelse och upplåtelse av statligt 

ägd mark ovanför odlingsgränsen (Ds 2006:2). 

Ida Tano presenterade 2011 examensarbetet Odlingsgränsen – möjligheter och 

hinder för tillgång till mark, ett arbete som behandlar odlingsgränsen, 

riksintressen, samhällsomvandling och lagar översiktligt. En tveksamhet kring 

innehållets pålitlighet råder, främst med hänsyn till referering av källor och i vissa 

fall avsaknad av motivering till slutsatser och egna tankar, men även en del sakfel.  

I den här rapporten kommer, till viss del, andra aktörer än i utredningen (Ds 

2006:2) att intervjuas och ämnet i denna rapport kommer att vara mer fokuserad 

på markförvärvsprocessen i samband med samhällsomvandlingarna. Till skillnad 

från examensarbetet av Tano (2011) kommer det här arbetet att göra en djupare 

utredning och större fokus kommer att ligga på rennäringen och dess inblandning i 

samhällsomvandlingarna och markförvärvsprocessen. 

  

                                                 
3
 Vägverket och Banverket uppgick 2010 i Trafikverket (Engström & Hultqvist, u.å.). 



 

5 

 

2 Metod och material 

För att besvara frågeställningarna användes metoderna litteraturstudie samt 

intervjuer. Även en studie av relevant litteratur har använts och ett besök på plats i 

Kiruna och Malmberget genomfördes. Nedan beskrivs mer ingående hur 

metoderna valdes ut och tillämpades.  

Detta examensarbete bygger på ett kvalitativt förhållningssätt i metoden, både när 

det gäller litteraturstudien och intervjuerna. Biggam (2008) anser att ett kvalitativt 

förhållningssätt handlar om att tolka inhämtad information. Enligt Kvale (1983 s. 

174, refererad i Opdenakker, 2006) är definitionen av en intervju i kvalitativ 

forskning “an interview, whose purpose is to gather descriptions of the life-world 

of the interviewee with respect to interpretation of the meaning of the described 

phenomena”. Fritt översatt till svenska betyder citatet att en intervjus information 

beror på den intervjuades erfarenheter samt hur de tolkas. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes i syfte att besvara första punkten i frågeställningen 

om odlingsgränsen och avvittringarnas historia. Källorna till litteraturstudien 

utgjordes av en tryckt bok, en tryckt informationsskrift och dokument hämtade 

från internet.  

Lundmarks (2006) tryckta bok rekommenderades av statliga Lantmäteriet i 

Gällivare till examensarbetet. Flera statliga utredningar (SOU) i ämnet har 

refererat till boken och författaren, bland annat SOU 2006:14. Författarens bild av 

historien kring odlingsgränsen och avvittringen antogs därför vara allmänt 

accepterade. En författarinna som också bidragit mycket till ämnesområdet är 

Kaisa Korpijaakko-Labba, framför allt med hennes avhandling från 1989. 

Avhandlingen är omnämnd flera gånger i både Lundmarks bok och i Rättsfall från 

Hovrätterna, RH 2001:56. Avhandlingen gick inte att få tag på till det här 

examensarbetet, däremot har tolkningar från delar av avhandlingen använts 

genom sekundärkällor. Det finns många fler verk som hade kunnat vara till nytta 

för examensarbetet, men som är alltför ålderdomliga och mycket svåra att få tag 

på inom tidsramen för arbetets slutförande.  
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Informationsskriften erhölls från Lantmäteriet i Gällivare och är utgiven av 

Justitiedepartementet 1991. Viss tveksamhet rådde kring innehållets riktighet till 

följd av en kommentar i en promemoria av Riksdagens utredningstjänst 1997. 

Även när det gällde promemorian fanns vissa tveksamheter om validiteten, främst 

på grund av hemsidan på internet där den hämtades eftersom hemsidan upplevdes 

ha vinklade åsikter. Både informationsskriften och promemorian har ändå  

använts eftersom de överlag stämmer överens. En förfrågan om 

informationsskriftens giltighet skickades till Justitiedepartementet. Den finns 

fortfarande att tillgå i tryckt format hos Justitiedepartementet och därför anses 

informationsskriften pålitlig. 

Resterande dokument som användes till litteraturstudien var statliga offentliga 

utredningar som hämtats från internet och sökts efter via sökmotorn Google. I 

tabell 1 nedan presenteras verken med tillhörande sökord, sökmotor och 

eventuella kommentarer. 

Tabell 1. Material till litteraturstudie 

Verk Sökmotor Sökord Övrigt 

Lundmark (2006) Higgins
4
 ”Samernas skatteland”  

Lekberg-Sommerholt (1997) Google Odlingsgränsen 

avvittring 

 

Justitiedepartementet (1991) --- --- Erhölls av 

Lantmäteiret i 

Gällivare 

SOU 2001:101 Google Odlingsgränsen 

markanvändning SOU 

avvittring 

 

SOU 2006:14 Google Odlingsgränsen SOU  

 

2.2 Studie av litteratur 

Utöver metoden litteraturstudie, som syftar till att besvara en av 

frågeställningarna, har även annan litteratur använts. Tryckta böcker och 

vetenskapliga artiklar, se Källförteckning, har studerats för att ge en 

bakgrundsbild till ämnet som behandlas, samt för att styrka metodavsnittet. Dessa 

har inte direkt besvarat en frågeställning, varför de endast anses vara en studie av 

litteratur.  

                                                 
4
 Higgins är Högskolan i Gävles sökmotor för bibliotekets böcker (Jansson, 2015). 
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Utöver litteratur som böcker och vetenskapliga artiklar har även lagar, 

förordningar, betänkanden och förarbeten studerats.  

2.3 Intervjuer 

Examensarbetet utgjordes även av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Dessa 

var semi-struktukturerade, som enligt Doody och Noonan (2013) är den vanligaste 

tekniken inom kvalitativ forskning. Tekniken bygger på att frågorna bestäms 

innan intervjun utförs. Frågorna är öppna för att låta respondenterna motivera och 

utveckla sina svar. Biggam (2008) menar att om frågorna är i form av stödpunkter 

kan det göra att konversationen flyter smidigare. Till intervjuerna i detta 

examensarbete har både öppna frågor och stödpunkter använts. 

Intervjuerna syftade till att inhämta information från en del av de aktörer som är 

involverade i samhällsomvandlingen i Kiruna. Staden ligger ovanför 

odlingsgränsen och förhoppningen var att intervjuerna skulle bringa klarhet i hur 

de olika aktörerna är involverade i samhällsomvandlingsprocessen, hur de 

kommer i kontakt med odlingsgränsen samt hur odlingsgränsen påverkar deras 

arbete och verksamheter.  

Valet av vilka som intervjuades utgick från de personer som genom sitt arbete var 

involverade i samhällsomvandlingen och som hade kunskap om odlingsgränsens 

påverkan på förvärv av statlig mark. Vilka personer som valdes berodde även på 

om de hade möjlighet att bli intervjuade. För att få de olika aktörernas synvinkel 

på odlingsgränsen intervjuades i regel en person hos varje aktör. De aktörer som 

intervjuades var LKAB, Gällivare kommun, Kiruna kommun, Statens 

fastigetsverk, Statens jordbruksverk, Lantmäteriet och Länsstyrelsen. På LKAB 

och Statens fastighetsverk intervjuades två personer och anledningen till det var 

för att de ville ge möjlighet att förbättra svaren. Totalt intervjuades sju aktörer och 

nio personer. I bilaga 2 finns samtliga intervjuade personer redovisade. 

Intervjufrågorna och stödpunkterna till intervjuerna delades upp i två 

intervjuobjektsgrupper. Frågorna i den första gruppen ställdes till de aktörer som 

behöver förvärva mark, medan frågorna i den andra gruppen ställdes till de 

aktörer som ska pröva frågan om markförvärv av statligt ägd mark ovanför 

odlingsgränsen. I bilaga 3 finns samtliga intervjufrågor redovisade och en 
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motivering till valet av frågor. Ingen tidsgräns för intervjun angavs, respondenten 

fick styra mycket av intervjun och efteråt ställdes en fråga om huruvida 

respondenten godkände att han eller hon refererades i examensarbetet. 

Intervjuerna dokumenterades av en medlyssnare genom anteckningar, vilka sedan 

renskrevs. De dokumenterade svaren från intervjuerna som sedan användes 

skickades ut till respondenterna, som fick godkänna eller revidera materialet för 

att utreda eventuella missförstånd.  

Intervjuerna i båda grupperna inleddes med att låta respondenten berätta hur han 

eller hon kommer i kontakt med markåtkomst genom sitt arbete. Vidare klargjorde 

respondenten vad begreppet odlingsgränsen betyder, detta för att undivika 

missförstånd mellan respondenten och intervjuaren. Sedan ställdes frågor direkt 

kopplade till examensarbetets frågeställningar.  

Valet av vilken information som användes från intervjuerna i Resultatet under 

kapitel 3.2-3.5 gjordes genom en översiktlig analys av de svar som erhölls. 

Analysen utfördes genom att jämföra varje fråga i intervjun med de andra 

intervjuernas motsvarande fråga, till exempel svaret på fråga 1 av person A 

jämfördes med svaret på fråga 1 givet av person B.  

Antalet intervjuer var tillräckligt många för att få en bra uppfattning om hur några 

av de största aktörerna i samhällsomvandlingarna och markförvärvsprocessen 

anser om desamma. För att begränsa arbetet har endast ett urval av aktörerna i 

samhällsomvandlingsprocessen intervjuats. Exempel på aktörer som inte har 

intervjuats är Trafikverket, samebyar som ofta berörs i dessa processer samt 

Sveriges Geologiska Undersökning, [SGU]; Bergsstaten. 

2.4 Besök på plats 

Både Kiruna och Malmberget besöktes på plats för att kunna studera gruvornas 

påverkan på samhällena. Besöket anordnades av Lantmäteriet och varade en 

vecka, mellan den 10-16 april 2015. Kontaktpersoner för resan var enhetschef 

Torbjörn Berglund och funktionschef Hanna Winsa, båda Lantmäteriet. Mestadels 

spenderades tiden på Lantmäteriets kontor i Gällivare, vars nya lokaler invigdes 

den 10 april. Representanter från Lantmäteriet, LKAB, Gällivare kommun och 

Länsstyrelsen besökte invigningen. Den 14-15 april gjordes ett besök i Kiruna där 
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föredrag hölls på Lantmäteriets geodataenhet i Kiruna och på kommunen. I 

samband med detta besöktes och intervjuades LKAB. Tillbaka i Gällivare 

intervjuades Gällivare kommun och LKABs kontor i Gunillaskolan, Malmberget, 

besöktes.   
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3 Resultat 

Utifrån frågeställningarna är resultatet indelat i fem delkapitel för att presentera de 

resultat som erhållits ur litteraturstudien och de kvalitativa intervjuerna. 

3.1 Avvittringen och odlingsgränsen 

För mer än 400 år sedan, innan kronan
5
 började ta ut skatt i nordligaste Sverige, 

var det storbönderna i Bottenviken (birkarlarna) som handlade med samerna och 

tog ut skatt av dem. Skatten togs ut i torkad fisk och päls och birkarlarna betalade 

en avgift till kronan för detta. I mitten av 1500-talet ansåg kung Gustav Vasa att 

avgiften som birkarlarna betalade var för låg i förhållande till hur mycket de 

skulle kunna ta ut. Därför infördes ett nytt beskattningssystem med statliga 

fogdar, vilka var tvungna att redovisa sina räkenskaper i den kungliga kammaren 

(även kallad räknekammaren). Fogdarnas verksamhet fortsatte på det sättet fram 

till år 1620, då ett nytt skatteexperiment med utarrendering av skatteuppbörd 

infördes i landet. Hur detta experiment fungerade i lappmarkerna är okänt. Både 

när det gällde skatt och förhandlingsvillkor bör dessa ha varit relativt försiktigt 

framställda, eftersom staten var rädd för att samerna skulle fly till Ryssland och 

Norge om de blev för hårt pressade (Lundmark, 2006). 

Enligt kungen, Gustav Vasa, skulle äganderätten till ohävdad mark i Norrland 

tillhöra kronan och mot slutet av 1600-talet började kronan ikläda sig rollen som 

ägare till marken i Lappland. Samtidigt strävade kronan efter att marken i 

Norrland skulle befolkas, i första hand för att öka skatteintäkterna 

(Justitiedepartementet, 1991). År 1673 utfärdades ett kungligt plakat vars syfte var 

att uppmuntra nybyggare att bosätta sig i lappmarkerna. Efter nästan 80 år (1749) 

utfärdade Kunglig Majestät ytterligare ett nybyggesplakat kallat 

lappmarksreglementet, vilket skulle uppmuntra till verksamheter som kunde öka 

kronans skatteintäkter i norra Sverige, t.ex. jordbruk, skogsbruk och bearbetning 

av mineral (Lekberg Sommerholt, 1997).  

                                                 
5
 Kronan är vad som idag kallas staten. Den högsta myndigheten i landet var Kunglig Majestät 

(Lundmark, 2006). 
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Den som ville bosätta sig i lappmarken ansökte om detta hos landshövdingen. En 

besiktning av platsens lämplighet utfördes av länsman, en kronofogde samt två 

nämndemän. Därefter frågade häradsrätten om någon på tinget invände mot 

besiktningsprotokollet. Beslut om inrymning
6
 togs sedan av landshövdingen 

(Lundmark, 2006). Processen kallades för syneförrättning. Noterbart är att platsen 

tillhörande nybygget bestämdes med naturliga och geografiska gränser, såsom 

bäckar och berg. I besiktningsprotokollet noterades vilken mark som skulle höra 

till nybygget; både den mark som var avsedd för odling och för ängar. 

Besiktningsprotokollet tog även upp en provisorisk skattläggning. Nybyggarna 

skulle också få stöd från kronan under tiden som marken blev odlingsbar, genom 

att de fick en tillfällig rätt att använda kronans utängar för höavkastning (Lekberg 

Sommerholt, 1997). Jakt och fiske i lappmarken var något som redan under 1600-

talet ansågs tillhöra samerna, men kunde delas med nybyggare om de kom 

överens om det. Samernas rätt till fiske hamnade däremot ofta i tvist med bönder 

från kusten, som under sommaren åkte många mil in i lappmarken för att fiska. 

Det förelåg även ett tänkande om att var och en skulle hålla på med sin 

näringsverksamhet; samerna skulle hålla på med jakt, fiske och rennäring, 

nybyggarna skulle hålla på med jordbruk och nötboskap medan kustbönderna 

skulle hålla sig till sitt jordbruk. I 1749 års lappmarksreglemente gavs nybyggarna 

rätt att fiska för husbehov. Fisket fick däremot inte göra intrång på samernas fiske 

och det var främst avsett för anläggningsåren (Lundmark, 2006). 

3.1.1 Lappmarksgränsen 

Redan under 1600-talet samt 1700-talets första hälft hade landshövdingarna i 

Västerbotten insett att det var kaos i skatteordningen. För kronan fanns det ett 

behov av att fastställa gränser för böndernas, byarnas och socknarnas marker, för 

att veta vem som skulle skatta för vad och även kronoallmänningarna skulle 

avgränsas (Lundmark, 2006). Det var däremot många konflikter mellan samer och 

nybyggare när det gällde jakt, fiske och renskötsel. Ett stort skäl till konflikt om 

fiskerätten var när nybyggarna på 1700-talet började med uppdämning och 

utgrävning av sjöar, vilket resulterade i att fisket offrades. Renskötseln skapade 

                                                 
6
 Termen inrymning innebär att någon sattes i besittning av något (vanligtvis jord) av en 

myndighet. Det är otydligt vilken typ av rättighet myndigheten gav den som inrymdes, det framgår 

inte av termen (SOU 2006:14). 
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konflikt genom främst betesskador, även om trampskador varit på tal. Samernas 

renbete hade en starkare ställning hos myndigheterna än fisket vilket kan ha 

resulterat i att olagliga metoder användes, såsom skogsbränning. Konflikterna och 

de intressen som låg bakom dem skapade obalans mellan näringarna och samerna 

började trängas undan (Bylund, 1956). I ett brev från kyrkoherde Pehr Fjellström 

år 1748 resonerade han för en gränsdragning som skulle hindra kustböndernas 

fiskeresor in i landet samt förstärka samernas och nybyggarnas rättigheter 

gentemot kustbönderna. Hans argument föll sig väl hos kronan och arbetet med 

lappmarksgränsen kunde påbörjas. Den sista delen av gränsen fastslogs år 1766 

(Lundmark, 2006).  

3.1.2 Avvittringens och odlingsgränsens historia 

Efter utfärdandet av 1749 års lappmarksreglemente bosatte sig allt fler i Lappland. 

Trots de stora markarealerna uppstod konflikter mellan nybyggare och samer, 

främst eftersom de nya etableringarna gjorde intrång på rennäringens markbehov. 

I samband med lappmarksreglementet som gav nybyggarna mark och andra 

rättigheter försvårades samernas renskötsel (Lekberg Sommerholt, 1997). 

Nybyggarna flyttade sig allt längre upp i fjällen och tryckte undan samerna. På 

grund av detta behövde de två näringarna regleras och begränsas (SOU 2006:14).  

När nybyggarna kom till Lappland orsakade detta en krock mellan två kulturer. 

Det fanns då två teorier om hur problemet skulle behandlas. Den första teorin var 

att samerna skulle fortsätta trängas undan. Det andra alternativet gick ut på att 

samerna, precis som alla andra, var människor och att de även skulle behandlas på 

samma villkor som alla andra. På grund av krocken mellan de två kulturerna 

började en diskussion växa fram om en odlingsgräns längre västerut än 

lappmarksgränsen (Lundmark, 2006).  

Samtidigt som odlingsgränsen diskuterades ökade behovet av att komma igång 

med avvittringen i Lule lappmark, främst för att malmtransporter från Gällivares 

gruva skulle komma igång. Av den anledningen tillsattes en kommitté av Kunglig 

Majestät år 1841 för att lämna förslag i fråga om avvittringen (Lundmark, 2006). 

Med avvittring skulle kronan avgränsa enskilda byar och enskilda hemmans
7
 

                                                 
7
 Hemman är vad jordbruksfastigheter kallades förr (Inger, u.å.). 
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områden från de marker som kronan ägde (Justitiedepartementet, 1991). I 

kommitténs förslag framgick bland annat att områden för renbete skulle reserveras 

vid avvittringen och marken skulle avgränsas mellan renbetesmark och 

nybyggena. Kommittén ansåg även att lappskattelanden helt borde avskaffas. År 

1850 utfärdade Kunglig Majestät Lule lappmarks avvittringsstadga. Ett av 

stadgans syften uppges vara att de delar av Lule lappmark som inte fick bebyggas 

med nybyggen skulle bestämmas. Det var lantmätarnas uppgift att utreda vilka 

olika delar av socknarna som passade bättre till renskötsel än till nybyggen. 

Utifrån lantmätarnas förslag fattade sedan länstyrelsen beslut. När det gäller 

kronomarker som inte reserverats för samerna vid avvittringen och kronan inte 

använde områdena fick samernas renar beta där. Var det så att det var lämpligt att 

uppföra nybyggen på sådan mark kunde en sådan upplåtelse ges (Lundmark, 

2006). 

Arbetet med avvittringen flöt däremot inte som planerat. Även om det nu fanns 

skriftliga regler och intruktioner kom det hela tiden invändningar mot 

avvittringen. Alla invändningar som kom in resulterade tillslut i att stadgan 

upphävdes. Avvittringen avbröts genom ett kungligt brev år 1861 med den 

officiella förklaringen att pengarna hade tagit slut. Det var dock, enligt Lundmark 

(2006), inte den största anledningen, utan  att skogen i lappmarkerna började få ett 

allt högre värde för kronan (Lundmark, 2006). 

Året innan, 1860, skrev Norrbottens landshövding P.H. Widmark ett memorial. 

Han skrev att kronan inte hade insett värdet i skogen i lappmarken och ansåg att 

en ny stadga skulle införas istället för 1850 års avvittringsstadga. Den nya stadgan 

skulle reservera mer mark för kronan istället för att ge ut mark till nybyggarna. En 

annan viktigt punkt var att kronan måste skydda sig bättre mot skogsbolag som 

kom åt marken för enkelt. Skogsbolagen köpte mark billigt, enligt Lundmark 

(2006) ibland med tvivelaktiga metoder, för att sedan skörda skogen utan att tänka 

långsiktigt. P.H. Widmarks memorial resulterade i en skrivelse från Kunglig 

Majestät om att mark som inte var hemman skulle användas som kronoparker, 

vilka skulle ha en allmän förvaltning (Lundmark, 2006).  
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3.1.3 Odlingsgränsen 

I Västerbotten år 1862 var landstinget, Länsstyrelsen och Lantmäteristyrelsen 

överens om att en odlingsgräns skulle bildas. Landshövding E.V. Almquist i 

Västerbotten
8
 lade fram en motion om en sådan gräns i riksdagen, där han menade 

att den behövdes ”för betryggande av lapparnas besittningsrätt till renbetesland” 

(Riksdagen 1867. Motioner i FK, nr 22, citerat i Lundmark, 2006, s. 135). År 

1867 tillkom en provisorisk odlingsgräns i nord-sydlig riktning 

(Justitiedepartementet, 1991). Gränsen blev en kompromiss och sträckningen 

avgjordes efter sammanträden och det var lantmätaren som lämnade förslag på var 

gränsen skulle gå efter att ha hört sig för med nybyggare och samer. Överlag ville 

nybyggarna dra gränsen så långt västerut som möjligt, medan samerna ville 

förskjuta den åt andra hållet. Gränsens sträckning blev en avvägning mellan 

renskötselns intressen och odlingens intressen, snarare än var den biologiska 

gränsen för odling gick. Den definitiva odlingsgränsen fastställdes 23 år efter den 

provisoriska uppkom (Lundmark, 2006). 

3.1.4 Avvittringarna genomförs 

Under 1800-talet hade avvittringen skjutits framåt i tiden, särskilt efter 

upphävandet av stadgan för Lule lappmark. I samband med bildandet av 

odlingsgränsen var det dags återuppta avvittringen (Justitiedepartementet, 1991).  

År 1873 infördes en avvittringsstadga, Kongl. Maj:ts nådiga Stadga (1873:26) om 

avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker, vilken gällde för 

Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker. I stadgan står att hemman och 

nybyggen skulle tilldelas områden och att dessa skulle skiljas från kronans marker 

genom allmän avvittring (SFS 1873:26). Efter 1873 års avvittringsstadga tog 

arbetet med avvittringen fart. Förutom att nybyggen och hemman skulle avskiljas 

från kronans marker blev de även slutgiltigt skattlagda (Justitiedepartementet, 

1991). Vid avvittringen skulle även mantal bestämmas för hemman och nybyggen 

(SFS 1873:26) och mantalet baserades på inägornas höavkastning
9
. Det skulle 

                                                 
8
 Dåvarande Västerbottens län är idag uppdelat i Norrbottens och Västerbottens län (RH 2001:56). 

Enligt Nationalencyklopedin bildades Norrbottens län 1810 (Erlandsson & von Konow, u.å.) 
9
 Enligt Lundmark (2006) betydde begreppet mantal till en början antalet skattande personer, men 

begreppet övergick till att tolkas som jordens avkastning från 1600-talets början. Övergången 

skedde vid olika tillfällen i olika delar av Sverige. 
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också utgöra en grund för hur mycket skog de skulle få och  avvittringen gav 

nybyggarna en säkrare rätt till marken de bodde på och brukade. Den som tog 

beslutet om avvittring, avvittringsutslaget, var Länsstyrelsen utifrån ett förslag 

från lantmätaren (Justitiedepartmentet, 1991). I avvittringsstadgan stod även att en 

gräns skulle upprättas baserad på vilka delar av lappmarken som inte gick att 

bedriva jordbruk på och där skulle inte nybyggen tillåtas i fortsättningen (SFS 

1873:26). 

I Norrbotten genomfördes den allmänna avvittringen tidigare än i Västerbottens 

län, nämligen från 1874 fram till slutet av det seklet, undantaget Karesuando 

socken där avvittringen inte avslutades förrän 1915. Avvittringen i Västerbottens 

län delades upp i två delar och kallades i regel den äldre
10

 respektive den yngre
11

 

avvittringen. De nybyggen som byggdes på kronans mark efter den allmänna 

avvittringen kunde bli egna fastigheter genom en efteravvittring. År 1921 

avslutades den sista efteravvittringen och därmed var avvittringen i Norrbottens 

läns lappmarker genomförd. Norrbotten skulle dock komma att ingå i de så 

kallade ströängsindragningarna, vilka beskrivs längre ner (Justitedepartementet, 

1991). 

För både Norrbottens och Västerbottens län gällde att all skog som inte blev 

enskilda fastigheter eller lades ut till andra ändamål, behölls av kronan. Ur 1873 

års avvittringsstadga framgick att särskilda kronoparker skulle bildas av 

skogsmark, i första hand för att minska risken för skogsskövling samt ge kronan 

mer inkomst. Det var inte bara skogsmark som avsattes till kronan; även mark för 

till exempel strömfallsutmål och virkesupplag var aktuella. Den skogsmark som 

inte avsattes till sådana ändamål eller till kronoparker fick benämningen 

kronoöverloppsmark (Justitiedepartementet, 1991). 

Förutom marken delades även äganderätten till lappmarkernas vattenområden upp 

i avvittringen. Att äganderätt till vatten följer med äganderätten till strand var och 

är inget nytt i svensk lag, men så var inte fallet vid avvittringarna. Enligt 

                                                 
10

 Den äldre, eller den nedre, avvittringen genomfördes fullständigt i Örträsk, Frederika, Lycksele, 

Åsele och Malå socknar samt Sorsele, Vilhelmina, Stensele och Dorotea socknars östra delar 

mellan åren 1881-1883 (Justitiedepartementet, 1991). 
11

 Den yngre, eller den övre, avvittringen genomfördes i de västra delarna av Sorsele, Vilhelmina, 

Stensele och Dorotea socknar mellan 1916-1918, vilka är belägna ovanför odlingsgränsen 

(Justitiedepartementet, 1991).  
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avvittringsstadgan kunde kronan förbehålla sig rätt till större strömfall, som alltså 

inte skulle höra till den enskilda fastigheten. Avvittringsstadgan kom inte att 

tillämpas som det var tänkt vid den övre avvittringen i Västerbottens län, utan det 

resulterade i  att flera fall överklagades till regeringsrätten och som en konsekvens 

av det ändrades flertalet avvittringsutslag. Alla överklaganden tillsammans med 

att hur avvittringsstadgan tillämpades på ett icke avsett sätt i delar av 

Västerbottens län, medförde tillkomsten av en ny lag år 1926; lag (1926:322) om  

rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län (Justitiedepartementet, 

1991). Ur den framgick följande:    

I avseende å de områden av Västerbottens läns lappmark, beträffande 

vilka Konungens befallningshavande meddelat avvittringsutslag efter 

utgången av år 1915, skall, utan hinder av vad avvittringsutslagen och 

avvittringsakterna innehålla häremot stridande, till varje vid 

avvittringen särskilt utbrutet område, som ligger vid vatten, höra den del 

av vattenområdet jämte däri befintliga holmar, som är närmast det 

utbrutna områdets strand. (SFS 1926:322) 

Denna lag gällde endast i Västerbottens län och har ingen motsvarighet i 

Norrbottens län (Justitiedepartementet, 1991).  

Enligt äldre författning hade nybyggarna rätt till jakt och fiske på mark omkring 

sitt nybygge eller hemman. Denna rätt gällde inte längre efter avvittringen, utan 

då var nybyggarens rätt till detta begränsad till den egna fastigheten och samfälld 

mark i vilken fastigheten hade del i. Istället för att få jaga och fiska på 

omkringliggande mark hade fastighetsägaren efter avvittringarna ensamrätt till det 

på sin fastighet. Det fanns dock ett undantag med jakt- och fiskerätten. I 

avvittringsstadgan framgick att samernas intressen skulle skyddas, vilket innebar 

att samerna behöll sin renbetesrätt och avvittringen innebar ingen inskränkning i 

deras rätt att jaga och fiska (Justitiedepartementet, 1991). 

Vid avvittringen hade både fastigheter och byar utängar som inte var belägna i 

närheten av fastigheten eller byn. Några av dessa utängar hamnade bortanför 

fastighetens eller byns tilldelade område vid avvittringen, men i vissa fall fick de 

behållas tills vidare och kom att kallas för ströängar
12

. Framför allt var det 

enskilda fastigheter som fick behålla ströängar inom kronoparker och 

kronoöverloppsmarker. Vid 1900-talets början ansåg kronan att ströängarna skulle 

                                                 
12

 Med ströäng menades i lagen ägor belägna på kronomark som ett nybygge eller hemman fått 

behålla vid avvittringen (Justitiedepartementet, 1991) 
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indras och arbetet påbörjades genom en kungörelse om tilläggsavvittring 1916 

som skulle gälla vissa delar av Västerbottens län ovan odlingsgränsen 

(Justitiedepartementet, 1991). 

Ströängsindragningen fortsatte genom tillkomsten av 1921 års lag (1921:278) om 

ströängars indragande till kronan. Nybygget eller hemmanet med ströängar skulle 

vara beläget i Norrbottens eller Västerbottens läns lappmarker och dessa skulle nu 

indragas till kronan. Lagen gällde dock inte ströängar belägna inom Västerbottens 

läns lappmark och vilka tillhörde en fastighet som kunde tilläggsavvittras. 

Ströängar som tillhörde fastigheter eller byar i Karesuando, Jokkmokk, Gällivare 

eller Arjeplog socknar och som var belägna ovanför odlingsgränsen, skulle inte 

heller omfattas av lagen (SFS 1921:378). I vissa fall fick fastigheterna fortsätta att 

behålla ströängarna och de kallades då för reglerade ströängar. På dessa hade 

fastighetsägaren samma rätt till exempel till jakt och fiske som på fastigheten i 

övrigt och år 1991 fanns fortfarande ströängar som inte prövats för indragning. 

Dessa kallas för oreglerade ströängar och finns ovanför odlingsgränsen i 

Norrbottens län samt i Jukkasjärvi socken. Rättsläget kring dessa oreglerade 

ströängar är inte helt klart, men enligt rättspraxis har en innehavare av en ströäng 

en rätt till den som nästan är lika stark som en äganderätt. Undantaget är bland 

annat att innehavaren är skyldig att lämna ifrån sig ströängen, mot vederlag, när så 

påfordras (Justitiedepartementet, 1991). 

3.1.5 Komplicerad äganderätt 

Äganderätten till mark i norra Sverige har varit ett omfattande ämne inom svensk 

rättshistorisk forskning. År 1989 presenterade Kaisa Korpijaakko-Labba en 

forskningsstudie
13

 med den svenska titeln Om samernas rättsliga ställning i 

Sverige-Finland där hon utreder markanvändningsförhållanden och 

markrättigheter, ur ett rättshistoriskt perspektiv, i lappmarken i Västerbotten före 

1700-talets mitt. Korpijaakko-Labba anser att tidigare forskare inom ämnet har 

varit partiska och att de har dragit slutsatser på ofullständigt arkivmaterial. Bland 

annat skulle en utredning gjord av Åke Holmbäck, SOU 1922:10, ha baserats till 

övervägande del på kyrkans gamla jordeböcker (RH 2001:56). Enligt Lundmark 

(2006) innehöll den tidens jordeböcker för Lappland inte alla de uppgifter som en 

                                                 
13

 År 1994 kom den ut i svensk översättning (RH 2001:56). 
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jordebok skulle innehålla, varför de inte var jordeböcker i ordets egentliga 

mening. Vidare har Korpijaakko-Labba, enligt hovrätten, påpekat att Holmbäcks 

utredning ska ha givit inflytande på andra som arbetat inom området på grund av 

hans starka ställning inom forskningsområdet (RH 2001:56).  

I Holmbäcks utredning framgår att samerna aldrig har haft någon form av 

äganderätt till skatteland. Korpijaakko-Labba framför däremot i sin studie att 

familjerna i samebyn har utövat sin rennäring på sina områden, vilka kallades för 

skatteland. Familjerna som brukade områdena kallades bland annat för ägare. 

Korpijaakko-Labba beskriver i sin avhandling att fram till Gustav Vasas tid var 

det den så kallade odalrätten som rådde. Den innebar att bönderna ägde både mark 

och vatten helt. Allteftersom, började feodalrätten att ta över och det var antingen 

kronan eller en adelsman som ägde marken. Bönderna ägde inte längre marken 

utan fick endast arrendera den. Deras rätt att förvärva och överlåta marken 

begränsades, och senare även rätten att jaga och fiska. Under denna tid blev det 

även allt vanligare att prata om tre typer av jordnaturer; skatte-, krono- och 

frälsenatur. Många regler kring betalning av skatt tillkom också, bland annat en 

lag om att marken tillföll kronan om inte skatten kunde betalas. Under 1700-talet 

blev det dock lättare för bönderna och detta ville Korpijaakko-Labba visa på 

genom att citera en kunglig försäkring från 1789: "skattebondes ägande rätt till 

skattehemmanet bibehålles uti sin helgd altid oförkränkt." (RH 2001:56). 

Hovrätten hänvisar sedan till Bertil Bengtsson som var referent i det så kallade 

skattefjällsmålet
14

. Enligt hovrätten anser Bengtsson att Korpijaakko-Labbas 

studie bygger på starka bevis och att äganderätten till marken tillhörde samerna, 

särskilt längre åt nord-ost i landet (RH 2001:56). 

Även om grunden till äganderätten till marken i norra Sverige har varit otydlig, 

har staten ändå disponerat över den sedan Gustav Vasa på 1500-talet deklarerat att 

all ohävdad mark tillhörde kronan. Tidigare var det häradsrätten som avgjorde 

tvister i Lappland, men under 1800-talet tog Länsstyrelsen över allt mer. När 

Länsstyrelsen tog över tvisterna tog de även över inrymningarna och i samband 

                                                 
14

 Rättsfallet NJA 1981 s. 1 kom att kallas skattefjällsmålet och kan vara det största och mest 

inflytelserika mål som avgjorts i Sverige om äganderätten till lappmarkerna. I målet ansågs staten 

vara ägare av marken och samerna ansågs ha nyttjanderätt till den. 



 

19 

 

med det började lappskattelanden att betraktas som kronojord istället för 

skattejord (Lundmark, 2006). 

3.1.6 Sammanfattning 

Från 1500-talet började kronan iträda sig rollen som ägare till stora markområden 

i Norrland. Under de närmaste tre århundradena verkade kronan för att fler skulle 

bosätta sig i landets norra delar. Detta utfördes genom inrymningar och 

utfördelning av vissa rättigheter. Under 1800-talets andra hälft påbörjades de så 

kallade avvittringarna i Lappland. De innebar att enskilda hemmans och byars 

marker skulle avgränsas från kronans mark. Genom att skilja dem åt kunde 

skattläggningen förbättras och brukarens rätt till marken stärkas 

(Justitiedepartementet, 1991). Allt fler nybyggare bosatte sig i Lappland och i takt 

med det trängdes samerna längre upp på fjällen. Det var bland annat därför som 

ett behov av att reglera förhållandet mellan samernas och böndernas verksamheter 

uppstod och det resultade i en gränsdragning (Lundmark, 2006).  

3.2 Samhällsomvandlingarna 

Samhällsomvandlingarna innebär olika utmaningar för aktörerna och städerna, 

framför allt när det gäller utveckling och avveckling.  

3.2.1 Kiruna 

Kiruna är en stad belägen ca 180 kilometer norr om polcirkeln i Sverige (Villegas, 

2011). För en översiktsbild av Kiruna stad, se figur 1. De första personerna som 

prospekterade efter malm i området kring Kiruna kom dit på 1880-talet och  den 

första byggnaden stod klar år 

1890 och hade beteckningen 

B 1 (Barck, 1999). Samma år 

bildades gruvbolaget 

Loussavaara-Kirunavaara 

Aktiebolag, LKAB. Åtta år 

senare, 1898, anställdes 

Hjalmar Lundbohm som 

platschef på LKAB. Han Figur 1. Översikt över Kiruna stad (Källa: Westerlund, M., u.å.) 
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kom även att bli den förste disponenten i bolaget och Kiruna stads grundare 

(LKAB, u.å.c). I oktober 1899 var den provisoriska järnvägen klar, vilket gjorde 

järnmalmsfyndigheten mer värdefull eftersom det blivit enklare att frakta malmen. 

I samband med järnvägens ankomst till Kiruna började samhället byggas upp i en 

större omfattning (Barck, 1999). Det var LKABs disponent Hjalmar Lundbohm 

som ledde uppbyggandet av Kiruna stad runt år 1900. Han tog hjälp av några av 

den tidens mest kända arkitekter för att bygga en mönsterstad anpassad till det 

rådande klimatet. Ett exempel på hur staden klimatanpassades var att gatorna inte 

var raka, utan istället svängda för att bebyggelsen skulle skyddas från 

nordanvinden. Förutom stadsplanen och gatorna är också många byggnader i 

Kiruna ritade av kända arkitekter, till exempel Ralph Erskine och Stadens 

stadshus är ritat av arkitekten Artur von Schmalensee. Stadshuset är idag ett 

byggnadsminne, precis som järnvägsstationen och Hjalmar Lundbohmsgården. 

Gustaf Wickman ritade Kiruna kyrka och altartavlan målades av prins Eugen (Ds 

2006:2).  

För Kiruna är gruvnäringen mycket viktig. Gruvan är världens största 

underjordiska järnmalmsgruva och följande lokala ordspråk belyser enligt Nilsson 

(2010:433) hur viktig den är för staden: ”Kiruna får en förkylning om LKAB 

nyser”. I Departementserien (2006:2) konstateras att Kiruna inte skulle ha 

existerat om det inte vore för järnmalmen som finns där. Granås (2012) skriver att 

av Kirunas 18.148 invånare (år 2012), var det 2.166 personer av dessa som 

arbetade för LKAB eller något av bolagets dotterbolag. 

Effekterna från gruvbrytningen var i början inte påtagliga, förutom de visuella 

såsom Dagbrotten och de bortsprängda topparna på bergen Loussavaara och 

Kirunavaara som lämnade märken i omgivningen (Johansson, 1977). På 1950-

talet övergick gruvbrytningen från dagbrott till underjordsbrytning. 

Skivrasbrytningen bildar undernivåer och utifrån dessa bildas en hängvägg 

(Villegas, 2011). Förutom att en hängvägg bildas har brytningsmetoden som 

konsekvens att det uppstår sprickor i marken. Sprickorna bildas på hängväggen 

och eftersom Kiruna stad är belägen ovanpå denna vägg utvecklas sprickorna in 

under staden (Tano, 2012), vilket visas i bilaga 4. De första mätbara 

förändringarna, cirka två centimeter, utgör sprickbildning (Ds 2006:2). Till följd 

av sprickbildningen blir marken instabil och eftersom malmkroppsådern lutar in 
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under staden håller gruvan på att hota dess existens. Om gruvbrytningen ska 

kunna fortgå måste både stad och befolkning flyttas (Nilsson, 2010). 

Utveckling 

Ett citat som flitigt används i samhällsomvandlingarna är att ”utveckling går före 

avveckling” (M. Westerlund, personlig kommunikation, 15 april 2015). Med det 

menas att en avveckling av ett område inte kan ske förrän det som finns där har 

någonstans att ta vägen, till ett utvecklingsområde. Kirunas utvecklingsområde är 

beläget strax öster om staden, se bilaga 5. Utvecklingsarbetet är för omfattande för 

att genomföra allt på en gång och därför är det indelat i etapper. Bland annat utgör 

första etappen uppbyggnad av Kirunas nya centrum, planering av nya vägar, 

bostäder och annan infrastruktur. Området måste också förberedas genom att till 

exempel byggnader rivs och markarbeten utförs. Vad som utmärker 

utvecklingsområdet är att det här blir en helt ny start vilket kan ha både fördelar 

och nackdelar, men det medför också större förändringar när till exempel en stor 

väg som E10 ska dras om (Westerlund, u.å.). 

Avveckling 

Gruvans påverkan på Kiruna omfattar ungefär 3 000 bostäder och 450 000 kvm 

offentliga och kommersiella lokaler. Till avvecklingsområdet i Kiruna räknas det 

område som, enligt en progons från LKAB, påverkas av deformationerna 

orsakade av gruvverksamheten. Prognosen är baserad på gruvbrytningen på den 

nuvarande huvudnivån, KUJ1365. I Kiruna är avvecklingsområdet det område 

som enligt LKABs prognos påverkas av deformationerna från gruvbrytningen på 

nuvarande huvudninå KUJ1365 (M. Westerlund, personlig kommunikation, 15 

april 2015). Prognoserna över deformationerna illustreras i bilagafigur 4. Sju år är 

hur lång tid sprickbildningen skulle fortsätta om gruvan skulle stängas idag och 

därför är det viktigt att ha en god framförhållning i planeringen. Avvecklingen av 

ett område innebär att allt som finns där ska bort. Närmast gruvan är där 

avvecklingen börjar och förvandlar området till en gruvstadspark vars syfte är att 

ge Kirunaborna en naturlig och trevlig barriär mot gruvan under tiden för 

avvecklingen. Gruvstadsparken kommer sedan att breda ut mot staden parallellt 

med avvecklingen. När området inte längre kan beträdas övergår det till 

industrimatk och stängslas in (E. Ekelund, personlig kommunikation, 15 april 
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2015). I avvecklingsområdet gäller detaljplaner och dessa måste ändras för 

gruvverksamheten (M. Westerlund, personlig kommunikation, 15 april 2015). En 

viktig del i avvecklingen är att tillvarata vad som innehar speciella värden, vilket 

beskrivs utförligare i avsnitt 3.3.3 Kultur, natur och friluftsliv (E. Ekelund, 

personlig kommunikation, 29 april 2015). 

3.2.2 Malmberget och Gällivare 

I Malmberget startade gruvbrytningen av berget Illuvaara redan år 1741. Senare 

kom namnet att ändras till Gällivare malmberg. Därefter började samhället 

Malmberget att växa upp. Malmen bröts i dagbrott, som under 1960-talet övergick 

till brytning under jord. I samband med att gruvan gick under marknivån 

sprängdes ovanliggande mark bort och en stor grop, Kaptens-gropen, bildades 

(figur 2) och delade samhället i två delar. I Malmberget finns en lång tradition av 

att anpassa samhället efter gruvbrytningen och att flytta byggnader är något som 

har gjorts tidigare. Till skillnad från Kiruna är det inte en, utan flera malmkroppar 

under bebyggelsen i Malmberget (Ds 2006:2).  

 

 

Utveckling 

Situationen i Malmberget och Gällivare skiljer sig åt från den i Kiruna, framför 

allt på en punkt: I Malmberget ska centrum avvecklas och flyttas till Gällivare 

centrum som ska utvecklas och förtätas, medan Kiruna ska flytta sitt centrum till 

Figur 2. Översikt över Malmberget (Källa:Westerlund, M., 
u.å.) 
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ett nytt område (L. Yngström, personlig kommunikation, 16 april 2015). Gällivare 

kommuns vision för samhällsomvandlingen är att staden ska bli en ”arktisk 

småstad i världsklass” (Hansson, u.å., s. 4). Kommunen arbetar här mycket med 

hållbarhet där arktisk står för ekologisk hållbarhet, småstad för social hållbarhet 

och världsklass för ekonomisk hållbarhet (L. Yngström, personlig 

kommunikation, 16 april 2015). Det är tre områden som ska utvecklas; 

Repisvaara som är ett område beläget upp mot fjället Dundret, centrum som ska 

förtätas och området vid Vassara älv (Hansson, u.å.). En del av Malmberget 

kommer dock inte att avvecklas, utan ska utvecklas enligt ett avtal mellan LKAB 

och Gällivare kommun   och denna del är Östra Malmberget, där bland annat 

utveckling av bostäder och samhällsstruktur nu ses över och förslag tas fram i 

dialog med medborgarna (Westerlund, u.å.). 

Avveckling 

Nästan hela samhället Malmberget ska, precis som Kiruna, avvecklas i etapper. 

Den sista etappen är planerad att vara färdigavvecklad år 2032. En konsekvens av 

att avvecklingen av Malmberget sker under en lång tidsperiod är att det finns en 

stor risk för en känsla av osäkerhet och otrygghet bland både boende och 

verskamhetsutövare. För att minimera detta kommer kommunen att satsa på 

offentliga miljöer, skapa möteplatser och möjliggöra ersättningsbostäder 

(Gällivare kommun, 2014).  

3.2.3 Utmaningar 

En mycket viktig faktor i samhällsomvandlingen är resurserna, framför allt 

ekonomiska sådana. LKAB är enligt minerallagen [MinL] (SFS 1991:45) skyldig 

att ersätta den skada som deras verksamhet orsakar och det handlar om 

synnerligen stora summor när nästan en hel samhällsomvandling ska bekostas. En 

utmaning för LKAB är att skapa ersättningsprinciper som ska få sakägare att 

frivilligt vilja sälja (Westerlund, u.å.) och ett viktigt mål för både kommunerna 

och LKAB är att ersättningsprinciperna också ska uppmuntra säljarna att vilja 

stanna kvar på orten efter försäljningen. Därför har LKAB valt att erbjuda 

fastighetsägarna ett nytt hus eller ersättning i pengar. Vill någon att dennes hus 

flyttas till en ny plats ska det kunna gå att genomföra. Anledningen till att en 

fastighetsägare vill flytta sitt hus grundar sig framför allt på dess affektionsvärden 
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(M. Westerlund, personlig kommunikation, 15 april 2015). Det som beskrivits 

handlar om den privata marknaden, framför allt i Malmberget och Gällivare där 

staten inte äger särskilt mycket mark. I Kiruna är andelen privata markägare inte 

så stor vilket gör att betalningsviljan inte spelar en lika stor roll där. När det gäller 

Malmberget kan parterna komma överens och betalningsviljan blir viktigare (A. 

Augustsson, personlig kommunikation, 15 april 2015).  

Utmaningen när det gäller utveckling och avveckling är att hinna planera och 

nyproducera i samma takt som avvecklingen sker och ett samhälle kan inte 

avvecklas innan boende och handel har någonstans att flytta till (E. Ekelund, 

personlig kommunikation, 29 april 2015). Det innebär även en utmaning för 

relativt små kommuner, som Gällivare och Kiruna är, både ekonomiskt, 

tidsmässigt, erfarenhetsmässigt och resursmässigt (L. Yngström, personlig 

kommunikation, 16 april 2015). 

3.3 Riksintressen i samband med 

samhällsomvandlingarna 

Det krävs stora insatser när det gäller en samhällsomvandling. För att utföra något 

så omfattande behövs många beslut och tillstånd eftersom det för det ändamålet 

behöver planeras och det behövs mark, vilka är reglerade i olika lagar och 

förordningar (Ds, 2006:2).  

Det är heller inte oproblematiskt att ta mark i anspråk för gruvverksamheten och 

stadsflyttarna i Kiruna och Malmberget. Enligt Lignell (u.å.) är riksintresse ett 

område som är av stor betydelse för hela landet. I miljöbalkens [MB] (SFS 

1998:808) 3 och 4 kapitel anges de olika riksintressena och enligt förordning om 

hushållning med mark- och vattenområden m.m. (SFS 1998:896), bedöms olika 

riksintressen av olika myndigheter. Samråd ska ske mellan den ansvariga 

myndigheten, Boverket och länsstyrelserna och uppgifter om vilka områden som 

bedöms vara av riksintresse lämnas sedan skriftligt till länsstyrelserna. Enligt 2 § 

förordning om hushållning med mark- och vattenområden m.m. fördelas ansvaret 

för de vid samhällsomvandlingarna aktuella riksintressen som följer: 
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 Sametinget ansvarar för område som är av riksintresse för rennäringen. 

 Sveriges geologiska undersökning ansvarar för områden som är av 

riksintresse för värdefulla ämnen och material. 

 Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för områden 

som är av riksintresse för friluftslivet och naturvården. 

 Riksantikvarieämbetet ansvarar för områden som är av riksintresse för 

kulturmiljövården. 

Nedan presenteras de riksintressen mer ingående som är aktuella vid 

samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget. 

3.3.1 Rennäring 

I 1 kapitlet 2  § 6 stycket regeringsformen [RF] (SFS 1974:152) finns den samiska 

kulturen skyddad. Där står att det ”Samiska folkets och etniska, språkliga och 

religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och 

samfundsliv ska främjas”. Vidare i regeringsformen 2 kapitlet 17 § 2 stycket finns 

bestämmelse om att samers rätt att bedriva rennäring regleras i rennäringslagen 

[RNL] (SFS 1971:437)
15

. Renskötseln är en nödvändighet för att den samiska 

kulturen ska kunna leva vidare. Att det finns en tryggad tillgång till mark för 

bedrivande av renskötsel, både på de områden som renskötsel får bedrivas på året 

runt
16

 och på vinterbetesmarkerna, är av vital betydelse (Torp, 2014). Till 

rennäringslagen hör rennäringsförordningen [RNF] (SFS 1993:384), där 

rennäringslagen har stora inslag av förvaltningsrättslig karaktär. Grunden till det 

ligger i syftet till den första rennäringslagens uppkomst 1886, att reglera 

förhållandet mellan jordbruk och rennäring (Torp, 20014). 

Rennäringsförordningen reglerar däremot ”Försäljning m.m. av statens mark 

ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen”. 

Enligt rennäringslagen är renskötsel en rätt för den som är same att använda mark 

och vatten för sig själv och sina renar och ett krav på att få utöva den rätten är 

medlemskap i en sameby. Renskötselrätten grundar sig på urminnes hävd (1 § 

RNL) och var rätten får utövas är bestämt i lagens 3 § där bland annat Norrbottens 

                                                 
15

 Rennäringslagen grundar sig på renbeteslagen som trädde i kraft 1886 (Torp, 2014), fyra år 

innan den definitiva odlingsgränsen bestämdes. 
16

 De markerna kallas vanligen för året-runt-marker. 
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läns lappmarker ovanför odlingsgränsen är ett sådant område. I bilaga 1 finns en 

karta över renskötselmarker som användes till stöd för betänkande i SOU 

2006:14.  

Rennäringen utgör riksintresse enligt 3 kapitlet 5 § MB:  

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller 

yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.  

    Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall 

skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Bestämmelsen  i 3 kapitlet 5 § 1 stycket MB syftar till att ge ett grundskydd och 

så långt som möjligt skydda områden viktiga för renskötsel mot åtgärder som kan 

komplicera utövandet mycket. Det innebär inte ett fullskaligt skydd – finns inte 

ekonomiska eller praktiska rimliga alternativ till en åtgärd kan den ändå komma 

att tillåtas. Dessutom kan andra samhällsintressen väga tyngre än skyddet av 

rennäringsområdet. Den 5 § 2 stycket anses däremot ha ett fullständigt skydd mot 

åtgärder som skadar viktiga områden för rennäringen. Denna bestämmelse ska 

gälla för områden som är särskilt viktiga att skydda, som till exempel områden 

som omfattar kalvningsland eller flyttleder för renarna. Huruvida ett område ska 

anses vara ett riksintresse för rennäringen beror på de förutsättningar som finns 

för renskötseln utifrån den fysiska terrängen. Det är förbjudet att utföra åtgärder 

som försvårar utövandet av rennäringen markant och bestämmelsen går inte att 

förhandla bort. Däremot är det något oklart var gränsen går för påtagligt försvåra 

rennäringens utövande (Torp, 2014). 

En viktig punkt att belysa är att rennäringen som riksintresse inte handlar om ett 

enskilt intresse just nu, utan det som angetts som ett riksintresse ska bevaras för 

framtida generationer (L. Gert, personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

Ett särskilt skydd för rennäringen ovanför odlingsgränsen är att fastighetsägarens 

rätt att disponera över fastigheten är tämligen begränsad. I 30 § 1 stycket RNL 

framgår det att året-runt-markerna inte får användas på ett sätt som medför 

avsevärd olägenhet för renskötselrätten, såvida regeringen inte har förordnat om 

renskötselrättens upphävande eller begränsning av den inom det området. I 

samma paragrafs 2 stycke finns undantag för vad som stod i 1 stycket, nämligen 

https://lagen.nu/1998:808#K3P5S1
https://lagen.nu/1998:808#K3P5S1
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att användningen stöds av en detaljplan eller tillåts för företag som har sin rätt 

prövad i särskild ordning.  

Mark eller vatten som upplåts med nyttjanderätt på statens mark ovanför 

odlingsgränsen är också begränsad, i likhet med 30 § RNL får upplåtelsen inte 

medföra avsevärd olägenhet för renskötseln enligt 32 §. Upplåtelser kan endast 

ske av den myndighet som regeringen har bestämt (33 § RNL) och enligt 2 § RNF 

är Länsstyrelsen den myndigheten, utom i vissa undantagsfall. Nyttjanderätter 

som tomträtt och andra rättigheter av särskild vikt ska samrådas med Statens 

fastighetsverk. 

Torp (2014) belyser i sin avhandling Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel, 

tre olika rättsfall som handlar om intrång i rennäringen och i samtliga tre fall 

godkändes intrången.
17

 

När det gäller att ta hänsyn till rennäringen i samband med 

samhällsomvandlingarna har aktörerna ett nära samarbete med berörda samebyar. 

Kommunerna och berörd sameby träffas  och diskuterar tillsammans var 

någonstans det är mest lämpligt att exploatera för att inte påverka rennäringen 

alltför mycket (E. Ekelund, personlig kommunikation, 29 april 2015; L. 

Yngström, personlig kommunikation, 16 april). LKAB har en lång tradition av 

samarbete med samebyar och jobbar med olika former av kompensation, men 

stöttar även forskningsprojekt och social hållbarhet. För ett intrång i rennäringen 

kan kompensationen för skada/intrång på existerande flyttleder och 

renbetesmarker som exempel bestå av ersättning för renstängsel, renvaktarstuga 

eller en viltpassage över en ny järnväg eller en annan större väg. Samerna 

kompenseras inte med pengar, utan det handlar om att minimera skadan och 

tillsammans hitta olika lösningar för att LKABs gruvor och rennäringen ska kunna 

samexistera (M. Westerlund, personlig kommunikation, 15 april 2015).  

Som tidigare nämnts kan regeringen kan förordna om ett upphävande av 

renskötselrätten enligt 26 § RNL. Ett sådant upphävande kräver att området 

                                                 
17

 Rättsfallen i fråga var RÅ 2010 not. 6 vilket behandlar en etablering av turismanläggning intill 

en flyttled av riksintresse för rennäringen, RÅ 2010 not. 3 som handlar om ett beviljande av 

koncession för gruvverksamhet som var beläget på ett område av riksintresse för rennäringen, samt 

RÅ 2010 not. 62 avseende en detaljplan för fritidshur på område av riksintresse för rennäringen 

(Torp, 2014). 
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istället behövs för expropriationsliknande ändamål, som beskrivs i 2 kapitlet 

expropriationslagen [ExL] (1972:719). Bland annat är exempel på sådana ändamål 

en framtida utveckling av tätbebyggelse, allmänt behov av elektrisk kraft och 

beredning av utrymme för näringsverksamhet som väger tyngre i nationell 

synpunkt. Vad som bör betonas är, att förordnandet om upphävning enligt 26 § 

RNL kan gälla under viss tid eller för vissa ingående befogenheter.  

I expropriationslagens 2 kapitlel 4 § 2 stycke är däremot gruvdrift undantagen 

som ett expropriationsmål. Till gruvverksamhet tillämpas istället minerallagen 

och miljöbalken där lagen om vattenverksamhet har bestämmelser som kan 

upphäva renskötselrätten (Torp, 2014).  

3.3.2 Gruvnäring 

Gruvnäringen är i likhet med rennäringen också skyddad som riksintresse i 3 

kapitlet 7 § MB:  

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller 

material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra utvinningen av dessa.  

   Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är 

av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Under lång tid har det sökts efter mineraler i Sverige. Dessa är svåra att hitta här 

och det har därför ansetts vara viktigt att leta efter. Brytningen av mineral har en 

stark ställning i Sveriges ur ett ekonomiskt perspektiv. Gruvnäringen kan orsaka 

stora konsekvenser på miljön likt många andra verksamheter, men också blockera 

rättigheter som annars tillhör fastighetsägaren. Gruvrätten, som den traditionellt 

kallades, gör oftast ett stort intrång på äganderätten. Att ha äganderätt till en 

fastighet är en stark rätt, men på grund av nationalnyttan som gruvnäringen 

medför får den ofta vika sig. Då prospektering och utvinning av mineral kan ge 

uppov till skador eller hinder som ibland kan vara svåra att förutse, har 

lagstiftaren valt att istället reglera processen för åtkomsten av gruvrätten. För att 

bland annat effektivisera brytningen gick gruvrätten 1991 över till ett 

koncessionssystem
18

 när minerallagen kom och 1 kapitlet 1 § i MinL räknar upp 

många mineraler som utgör koncessionsmineral (Bengtsson, 2010). Det måste 

också tas hänsyn till vissa förutsättningar, såsom att en gruva är begränsad 

                                                 
18

 Staten bestämmer ifall exploatören är lämplig att få utvinna mineralet (Bengtsson, 2010). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K3P7S1
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geografiskt till fyndigheten och beslutet ligger då i huruvida mineralen ska brytas 

eller ej. Gruvbrytningen är ändå en invecklad och resurskrävande process, från 

ansökningsstadiet till efterarbetet, och därför finns särskilda bestämmelser i 

minerallagen  och mineralförordningen [MinF] (SFS 1992:285). Verksamhet som 

avses i minerallagen måste enligt 1 kapitlet 7 § MinL samarbeta med andra 

lagstifningar såsom miljöbalken, plan- och bygglagen [PBL] (SFS 2010:900) samt 

kulturmiljölagen [KML] (SFS 1988:950). Dessa lagar innehar många krav på 

tillståndsplikt och olika prövningar och genom att gå den vägen säkerställs att 

marken är lämplig för verksamheten och minskar risker för framtida skador eller 

hinder (Ds, 2006:2). Dessa prövningar gör att krav ställs på exploatören, då det 

allmänna spelar en viktig roll men samtidigt bör inte exploatörens intresse 

motarbetas (Bengtsson, 2010).  

Gruvverksamheten får bara utövas på område som anvisats för den användningen 

enligt 5 kapitlet 1 § MinL. Detta gäller inte om brytningen sker under jord som i 

Kiruna. Däremot behövs anvisning om brytning sker under jord, men med en 

sådan brytningsmetod som gör att markytan ovanför gruvan påverkas. En metod 

som påverkar markytan är, som tidigare nämnts, rasbrytning. I Kiruna och 

Malmberget används metoden skivrasbrytning, vilken orsakar sprickor på 

markytan. På grund av brytningsmetodens konsekvenser behövs således en 

markanvisning för att få utöva gruvverksamheten under jord. Det är däremot svårt 

att veta vid markanvisningen ges hur stort område som gruvan kommer behöva 

och därför görs en så kallad successiv markanvisning. I takt med att markytan 

påverkas sker sedan nya markanvisningar. Det är enligt 9 kapitlet 1 § MinL 

koncessionshavaren som ansöker om att få markanvisning genom en 

markanvisningsförrättning som hålls av bergmästaren
19

 enligt 9 kapitlets 4 §. Vid 

successiv markanvisning är det svårt att på förhand avgöra hur stor den slutliga 

ersättningen kommer att bli, och därför kan även ersättningen avgöras successivt i 

takt med de nya markanvisningarna (Ds 2006:2). 

Minerallagens 7 kapitel reglerar ersättningen, främst mellan fastighetsägare och 

exploatör och  för skador på miljön är miljöbalken och skadestånsdslagen [SkL] 

                                                 
19

 Bergmästaren leder Bergsstaten som är en statlig verksamhet. Den grundades år 1637 av Axel 

Oxenstierna. Till Bergsstatens uppgifter hör att pröva frågor gällande prospektering och 

mineralutvinning. Bergsstaten ska också avgöra tvister som uppstått mellan fastighetsägare och 

gruvbolag (Bergsstaten, u.å.). 



30 

 

(1972:207) tillämpliga. Ersättningen ska utgå för skada eller intrång som uppstår 

till följd av undersökningsarbete, beviljad bearbetningskoncession och 

markanspråk och det finns även ytterligare en ersättning, en mineralersättning 

som regleras i 7 kapitlet 7 § MinL och utgör en årlig betalning för 

koncessionshavaren. Mineralersättningen uppgår till två promille av det 

uppskattade värdet av koncessionsmineralet som utvunnits under året (Ds 2006:2). 

I samband med prövningen av bearbetningskoncessionens beviljande ska även 

prövning av miljöbalkens 3 och 4 kapitel ske. Det är Länsstyrelsen som i 

normalfallet på uppdrag av bergmästaren prövar markanvändningen enligt 

miljöbalkens regler om hushållning av mark- och vattenområden. Länsstyrelsen 

kan även besluta om att en utredning enligt kulturmiljölagen ska ske (Ds 2006:2). 

Förutom förebyggande åtgärder är också efterarbetet en viktig del för att 

minimera skadorna på naturen, trots att marken aldrig blir riktigt återställd efter 

gruvverksamheten, speciellt inte efter till exempel ett dagbrott. Däremot görs 

efterarbeten för att försöka återställa miljön, såsom att ett dagbrott kan 

vattenfyllas och bli en sjö och i Malmberget har LKAB med gråbergsmassor fyllt 

igen gropar från tidigare gruvdrift och efterbehandlat marken för att förhindra 

damning (M. Westerlund, personlig kommunikation, 15 april 2015). 

Vid skapandet av MinL ansågs inte mineralutvinning bli aktuellt på ett redan 

detaljplanelagt område. Trots det, ska inte ställning om markanvändningen tas 

förrän flera alternativ har jämförts. Detta kan bli besvärligt eftersom det inte går 

att ta ställning till en eventuell mineralutvinning förrän omfattningen av 

fyndigheten är känd. När denna är känd, kan kommunen samverka med 

exploatören genom sina angelägenheter inom plan- och bygglagen. Det största 

inflytandet kommunen får är vid Länsstyrelsens miljöprövning av 3 och 4 kapitlen 

MB till en bearbetningskoncession. Koncessionen får dock inte strida mot 

detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 4 kapitlet 2 § 6 stycket MinL. Det bör 

särskilt nämnas att områden som är av riksintresse ska redovisas i kommunens 

översiktsplan, även om den inte är juridiskt bindande som en detaljplan är (Ds 

2006:2).  

Som tidigare nämndes ska minerallagen samarbeta med bland annat 

kulturmiljölagen. Av den senare framgår att exploatören är skyldig att förebygga 
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och ersätta skada som den tänkta åtgärden kan medföra på byggnader och miljöer 

som är av ett högt kulturvärde. Föremål av ett sådant värde kan vara bland annat 

fornminnen (Ds 2006:2).  

3.3.3 Kultur, natur och friluftsliv 

I miljöbalkens 3 kapitel 6 § 2 stycke står att områden vilka för natur- eller 

kulturmiljövården alternativt friluftslivet som utgör riksintresse ska skyddas mot 

ingrepp som allvarligt skadar den specifika miljön. Vidare står det i 4 kapitlet 1 § 

MB vilka områden som i sin helhet utgör riksintresse på grund av det kultur- och 

naturvärden som finns där. I allmänhet utgör hela fjällvärlden mellan Transtrand i 

söder och Treriksröset i norr område för riksintresse (4 kapitlet 2 § MB) och det är 

främst det rörliga friluftslivet som ska beaktas. Exploatering och övriga ingrepp 

får endast ske om området inte skadas allvarligt (4 kapitlet 1 § MB). Det finns 

dock ett antal områden som undantas från denna bestämmelse. Dessa anges i 4 

kapitlet 5 § MB och de enda byggnader och anläggningar som får uppföras där är 

de som "behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga 

forskningen eller det rörliga friluftslivet". Rennäringen är inte bara skyddad 

genom 3 kapitlet 5 § MB utan även i 6 § där mark- och vattenområden samt fysisk 

miljö ska skyddas för bland annat sina kulturvärden. Som tidigare nämnt är 

rennäringen en förutsättning för den samiska kulturens framtid och den i sin tur är 

skyddad i regeringsformen 1 kapitlet 2 § 6 stycket. Därav kan områden och fysisk 

miljö som byggnader skyddas (Torp, 2014).   

Kiruna stad och området vid Kirunavaara är ett riksintresse inom kulturmiljö, 

detta enligt 3 kapitlet 6 § MB. Detta innebär att bland annat byggnader och 

planstruktur i så stor utsträckning som möjligt ska skyddas (Kiruna Kommun, 

2014). 

I Kiruna står framför allt två riksintressen mot varandra; riksintresset för 

kulturmiljö och riksintresset för gruvverksamheten. Det senare har fått företräde, 

men åtgärder för att minska skadan på kulturmiljön kommer att vidtas (Kiruna 

kommun, 2014). Vid samhällsomvandlingen kommer en del byggnader att flyttas, 

men många kommer att rivas. För att ta tillvara på den kulturmiljö som försvinner 

vid rivningarna kommer byggnadsdelar att tas med till det nya centrumet. 

Exempel på sådana byggnadsdelar är dörrhandtag, dörrar och skyltar, men all 
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offentlig konst kommer att tas omhand (E. Ekelund, personlig kommunikation, 29 

april 2015). 

Kiruna berörs av det så kallade Natura 2000 (Kiruna kommun, 2014) som är till 

för att bromsa utrotningen av miljöer och olika arter. Det är ett nätverk inom EU 

och i Sverige finns flertalet Natura 2000-områden (Olsson, 2015). I 4 kapitlet 1 § 

MB regleras, som tidigare nämnts, områden med natur- och kulturvärden. 

Ytterligare bestämmelser och skyddsregler kring Natura 2000-områden finns i 4 

kapitlet 8 § MB som hänvisar till 7 kapitlet 27 § MB som handlar om 

naturområden som regeringen har bestämt ska skyddas. 

3.3.4 När riksintressen ställs mot varandra 

Rennäringen är av riksintresse enligt 3 kapitlet 5 § MB och gruvnäringen är av 

riksintresse enligt 3 kapitlet 7 § MB. När dessa två näringar konkurrerar om 

samma område och i den mån att de inte kan utövas tillsammans, ges enligt 3 

kapitlet 10 § 1 stycket företräde åt det riksintresse som bäst främjar den 

långsiktiga hushållningen
20

 med berörd mark, vatten och övrig miljö. Om det 

handlar om olika intressen med olika tidsperspektiv ska det intresse som på lång 

sikt främjar hushållningen bäst få företräde (Lagkommentar, u.å.). Beslut om 

företräde vid dessa konflikter mellan riksintressen får enligt 3 kapitlet 10 § 2 

stycket MB inte strida mot bestämmelserna i 4 kapitlet samma lag. Miljöbalkens 4 

kapitel reglerar särskilda bestämmelser om hushållningen med mark och vatten i 

vissa områden. I kapitlets 1 § 2 stycke framgår att verksamheter som är av 

riksintresse enligt 3 kapitlet 7 § inte hindras av skyddsbestämmelserna i 4 kapitlet 

1 § 1 stycket 2 punkten eller 2-6 §§ samma kapitel. Även om turismen och 

friluftslivet har många områden som är av riksintresse är de inte fullständigt 

skyddade mot ingrepp. Miljöbalkens 4 kapitel 1 § 2 stycke innebär att 

gruvnäringen får företräde framför de andra riksintressena.  

  

                                                 
20

 Med hushållning menas enligt 1 kapitlet 1 § MB en ”ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk /.../ långsiktigt god hushållning”. 
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3.4 Markförvärvsprocessen 

Det finns två vägar att gå för att ta mark i anspråk – antingen genom att överlåta 

marken med äganderätt eller genom att upplåta den med särskild rätt. En 

överlåtelse eller upplåtelse kan nås genom domstolsbeslut, lantmäteriförrättning 

eller frivilligt avtal. Vid domstolsbeslut tas marken i anspråk tvångsvis med stöd 

av expropriationslagen (ExL) eller detaljplan. En lantmäteriförrättning utförs av 

Lantmäterimyndigheten där det optimala är att en överenskommelse mellan 

parterna utgör grunden för förrättningen. Det frivilliga avtalet är upprättat mellan 

fastighetsägare och exploatör, utan inblandning av någon myndighet eller domstol 

(Ds 2006:2). 

Enligt Sjödin, Ekbäck, Karlbro och Norell (2011) utgörs markåtkomsten av tre 

steg som ska prövas. Först ska tillåtligheten prövas, det vill säga en 

intresseavvägning görs och lämplighet och lokalisering av projektet studeras. Om 

åtgärden är tillåten blir nästa steg ianspråktagande, vilket innebär att rätten till 

marken överförs. Det sista steget är att besluta om hur stor ersättning som ska 

utbetalas för den ianspråktagna marken. 

Vid förvärv av mark är alla dessa tre steg involverade. Tillåtligheten prövas av 

olika aktörer, ianspråktagandet utgörs av själva markförvärvet och i samband med 

det bestäms ersättningen. I de följande delkapitlen presenteras processen vid 

förvärv av statligt ägd mark ovanför odlingsgränsen, de inblandade aktörernas 

roller samt ett kort avsnitt om förvärv av annan statlig mark. 

I figur 2 visas ett flödesschema över hur markförvärvsprocessen går till. Detta är 

endast en  förenkling av processen och ytterligare samråd kan behövas i 

samhällsomvandlingen; ”I försäljningsärendet avseende Kiruna tätort har 

yttranden även inhämtats från SGU, Bergsstaten, LKAB och Trafikverket” (A.-M. 

Victorin, personlig kommunikation, 20 maj 2015). 
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Figur 2. Flöde över markförvärvsprocessen och beskrivning. 

 

3.4.1 Förvärv av statens mark ovanför odlingsgränsen och 

på renbetesfjällen 

Försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen 

regleras i rennäringsförordningen (RNF). Med renbetesfjällen menas de 

fjällområden som reserverades för samerna vid avvittringen och de upplåtna 

utökningar av dessa områden, enligt 3 § 7 stycket RNL. Mark ovan 

odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län och mark på renbetesfjällen i 

Jämtlands län behandlas lika, enligt 1 § RNF (L. Gert, personlig kommunikation, 

6 maj 2015). 

Enligt 2 § RNF prövar Länsstyrelsen de flesta nyttjanderättsupplåtelser som avses 

i 32 § RNL. Är upplåtelsen av särskild vikt, såsom tomträtt, ska samråd ske med 

Statens fastighetsverk och det är privata permanentboenden uppförda med 

arrendekontrakt som kan få tomträttsupplåtelse. Finns ett arrendekontrakt kan det 

inte användas som säkerhet för ett banklån, och därför är det främst av praktiska 

skäl för de boende som en sådan upplåtelse kan ges (T. Berglund, personlig 

kommunikation, 13 maj 2015). Att förvärva mark som förvärvaren har 

nyttjanderätt upplåten på är mindre restriktivt än ett friköp utan sådan, ”Friköp 

skall kunna medges om den upplåtna marken används för permanent boende eller 
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för näringsverksamhet om inte särskilda skäl talar mot en försäljning.” 

(Utskottsbetänkande 1994/95:BoU16). Uppstår oenighet mellan de två 

myndigheterna (Länsstyrelsen och Statens fastighetsverk) ska regeringen besluta i 

frågan, enligt 2 § 2 stycket RNF. 

LKAB 

Järnmalmsfyndigheten i fjället Kirunavaara är betydande och idag ser LKAB 

inget slut på malmkroppen. Även i Malmberget finns åtskilligt med mineral kvar 

att utvinna. För att kunna fortsätta bedriva och utveckla gruvverksamheten måste 

ytterligare mark tas i anspråk. På de områden som är detaljplanelagda för till 

exempel bostadsområden måste dessa detaljplaner ändras eller upphävas, eftersom 

den aktuella detaljplanens ändamål inte får motverkas. När LKAB behöver mer 

mark till gruvverksamheten tar de kontakt med kommunen för att upprätta en 

detaljplan som är förenlig med verksamhetens ändamål – gruvindustri. För att 

kommunen skall ändra detaljplanen krävs avtal med både kommunen och övriga 

berörda sakägare och en omfattande samhällsomvandling kräver att arbetet sker 

med god framförhållning (M. Westerlund, personlig kommunikation, 15 april 

2015). 

Kiruna kommun 

Kiruna kommun behöver mark för samhällsomvandlingen för att kunna flytta 

staden och bygga upp en ny stadskärna. Runt staden är det staten som äger i 

princip all mark och för att kunna genomföra samhällsomvandlingen måste 

kommunen förvärva mark. Det första steget är att planera för markanvändningen, 

vilket vanligtvis görs genom en översiktsplan. I den tas även hänsyn till de olika 

riksintressen som finns i området och planen går ut på remiss till berörda 

myndigheter, såsom Länsstyrelsen. Nästa steg är att upprätta en detaljplan. 

Markanvändningen som det beslutas om i detaljplanen får inte strida mot 

översiktsplanens markanvändning för området (Ds 2006:2). Enligt ett 

intentionsavatal mellan Kiruna kommun och Statens fastighetsverk förutsätts att 

den mark som kommunen får förvärva blir detaljplanelagt. ” Mark som 

regeringen beslutat att kommunen får förvärva, men som inte detaljplaneras av 

kommunen, ska kvarstå i statens ägo” (A.-M. Victorin, personlig kommunikation, 

20 maj 2015). När kommunen beslutar om en detaljplan är det ett administrativt 
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förfarande. Det innebär att tillåtlighetsfrågor prövas och det medför inte en rätt till 

markanspråk  (Sjödin et al., 2011).  

Gällivare kommun ligger nedanför odlingsgränsen och marken runtomkring 

staden ägs av kommunen och privatpersoner. Därmed behöver inte kommunen gå 

igenom samma process som Kiruna kommun. Däremot måste Gällivare kommun 

fortfarande upprätta översikts- och detaljplaner för de områden som ska avvecklas 

och utvecklas (L. Yngström, personlig kommunikation, 16 april 2015). 

Statens fastighetsverk 

Statens mark ovanför odlingsgränsen förvaltas av Statens fastighetsverk istället 

för av Sveaskog, som är ett statligt ägt bolag, eftersom staten vill ha marken i 

direkt ägo och inte i bolagsform. Anledningen är att skydda fastigheter med till 

exempel höga kulturvärden (E. Granerot, personlig kommunikation, 5 maj 2015). 

Statligt ägda fastigheter med kulturhistoriska värden är till exempel kungliga slott, 

kungsgårdar, regeringsbyggnader och statliga museum (SFV, u.å.b. ). 

En ansökan om att förvärva statlig mark ovanför odlingsgränsen skickas till 

Statens fastighetsverk. Därefter skickas ansökan ut på en remiss till Statens 

jordbruksverk, Länsstyrelsen, kommunen och berörd sameby, men även internt på 

Statens fastighetsverk (E. Granerot, personlig kommunikation, 5 maj 2015) som 

yttrar sig i egenskap av fastighetsförvaltande myndighet om huruvida de anser att 

försäljningen är lämplig (A.-M. Victorin, personlig kommunikation, 20 maj 

2015). När remissen kommer tillbaka gör Statens fastighetsverk en 

sammanställning av inhämtade yttranden som skickas till regeringen för beslut (E. 

Granerot, personlig kommunikation, 5 maj 2015). I regeringen är det för 

närvarane Näringsdepartementet, enheten för fiske, jakt och rennäring, som 

bereder regeringsbeslutet. Om regeringen medger en försäljning tilldelas 

vanligtvis Statens fastighetsverk uppdraget att genomföra överlåtelsen, genom att 

besluta om köpeskilling och övriga avtal som behövs (A.-M. Victorin, personlig 

kommunikaiton, 20 maj 2015).  

Statens jordbruksverk 

Vid förvärv av statlig mark ovanför odlingsgränsen utgör Statens jordbruksverk 

(Jordbruksverket) en remissinstans. Jordbruksverket prövar hur allvarligt intrånget 
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på rennäringen som finns i området förväntas bli. Skulle intrånget bli för stort, 

”medföra en avsevärd olägenhet för renskötseln, avstyrker Jordbruksverket en 

försäljning” (L. Gert, personlig kommunikation, 6 maj 2015). Enligt 1 § i RNF 

prövas frågor om friköp eller nedläggning av fjällägenheter
21

 av Statens 

jordbruksverk. 

Länsstyrelsen  

Vid prövning av till exempel minerallagen eller plan- och bygglagen har 

Länsstyrelsen till uppgift att bevaka förenligheten med riksintressen (Ds 2006:2). 

I förvärvsprocessen utgör Länsstyrelsen en remissinstans. Vid förvärv av statligt 

ägd mark ovanför odlingsgränsen är det Länsstyrelsen som yttrar sig till Statens 

fastighetsverk efter föredragning av ärendet i rennäringsdelegationen. 

Rennäringsdelegationen är ett beslutande organ inom Länsstyrelsen och består av 

tre representanter för allmänna intressen och tre företrädare för rennäringen,  samt 

landshövdingen som är ordförande. Det är främst samebyarna Gabna och Laevas 

som är berörda i området runt Kiruna centrum. Delegationen sammanträder fem 

gånger per år och tillstyrker eller avstyrker en ansökan om förvärv. Yttrandet 

tillsammans med samebyns yttrande skickas sedan till Statens fastighetsverk (M. 

Grahn, personlig kommunikation, 20 maj 2015). 

Lantmäteriet 

I slutskedet av förvärvsprocessen kommer Lantmäteriet in. När beslut om förvärv 

av statlig mark meddelats ska fastighetsbildning ske, enligt fastighets-

bildningslagen [FBL] (SFS 1970:988).  

Ersättningsfrågan prövas vid markförvärv, men kan ändå bli aktuell vid 

fastighetsbildningen. Vid fastighetsbildning kan nya frågor uppkomma, som till 

exempel hur en väg ska dras. Det kan då bli aktuellt med ersättningsposter som 

inte tas upp i förvärvsfrågan (T. Berglund, personlig kommunikation, 13 maj 

2015). 

                                                 
21

 Fjällägenhet är enligt Abrahamsson (u.å.) ett ”markområde på kronomark ovan odlingsgränsen 

eller inom renbetesfjällen, upplåtet till arrendator enligt jordabalkens regler för 

jordbruksarrende”. 
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3.4.2 Förvärv av annan statlig mark 

Staten äger även mark nedanför odlingsgränsen. Processen för att förvärva sådan 

mark skiljer sig markant från processen att förvärva statlig mark ovan 

odlingsgränsen. I förordning om försäljning av statens fasta egendom, m.m. (SFS 

1996:1190)  finns bestämmelser om förvärv av statligt ägd mark nedanför 

odlingsgränsen (E. Granerot, personlig kommunikation, 5 maj 2015). Processen 

går översiktligt till som följer. Först hör Statens fastighetsverk med andra 

fastighetsförvaltande myndigheter om de är intresserade av att överta 

förvaltningsansvaret för den aktuella fastigheten. Är de inte intresserade, hörs 

berörd kommun. Om kommunen har samhällsbyggnadsplaner för fastigheten, 

vilket måste kunna styrkas genom till exempel en översiktsplan, har de förtur till 

den. Skulle inte heller kommunen vara intresserad bjuds fastigheten ut till 

försäljning på offentlig auktion eller genom anbudsförfarande (A.-M. Victorin, 

personlig kommunikation, 20 maj 2015). Under en specifik prisnivå är det Statens 

fastighetsverk som beslutar om försäljning. Över den bestämda prisnivån krävs 

regeringsbeslut. Överlag är det en mycket friare process än ovan odlingsgränsen 

(E. Granerot, personlig kommunikation, 5 maj 2015). Vid förvärv av annan statlig 

mark gäller inte samma regler, skyddsbestämmeler, med mera som för mark 

ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Jordbruksverket medverkar inte i 

dessa försäljningsprocesser, vilket  däremot Länsstyrelsen kan (L. Gert, personlig 

kommunikation, 6 maj 2015). 

Även vid förvärv av statens mark nedanför odlingsgränsen kan samebyar vara 

sakägare i en fastighetsbildningsförrättning. Väster om lappmarksgränsen har 

skogssamebyar rättigheter på statens mark som när Domänverket upphörde 1992 

ingick i statens ägo. Dessa marker är än idag belastade med rättigheter för 

renskötsel, vilka ska följa med till den nya eller ombildade fastigheten vid 

fastighetsbildning (T. Berglund, perosnlig kommunikation, 13 maj 2015). 
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3.5 Förbättringar av markförvärvsprocessen – 

aktörernas åsikter 

Att förvärva statligt ägd mark ovanför odlingsgränsen är ingen kort och enkel 

process. Ansökan måste vara rätt utformad och flera remissinstanser ska lämna 

sina yttranden i frågan innan regeringen ska ta beslut. I detta delkapitel 

presenteras några av de olika aktörernas synpunkter på huruvida 

förvärvsprocessen går att förenkla eller förbättra och i så fall på vilket sätt. 

Slutligen beskrivs vad arbetsgruppens utredning i Departementsserien (2006:2) 

om effektivisering kom fram till. 

Gemensamt för flera aktörer är att bättre kommunikation och information skulle 

lösa många problem. För en som är insatt i hur förvärvsprocessen fungerar är det 

inte en extremt krånglig process. Bättre information, till exempel vad som krävs 

för en korrekt ansökan, skulle underlätta och medföra att ansökan kan behandlas 

direkt när den kommer in, utan att behöva kompletteras. Även information om när 

rennäringesenheten på Länsstyrelsen har sina möten skulle vara bra att förmedla, 

eftersom de endast sammanträder ett fåtal gånger varje år. Då slipper ansökan 

ligga och vänta flera månader, utan kan behandlas direkt (E. Granerot, personlig 

kommunikation, 5 maj 2015). 

Ett annat förslag på förbättring är att ha utbildning/kurser för att få en 

kompetenshöjning hos aktörerna, så de vet hur de ska agera. Det är även bra att ta 

hänsyn till att det är komplexa processer redan innan de startar, dels för att kunna 

planera dem och dels för att reda ut hur de ska hanteras (T. Berglund, personlig 

kommunikation, 13 maj 2015). 

Många instanser prövar lämpligheten av en försäljning av mark ovanför 

odlingsgräsnen och på renbetesfjällen, detta för att ge regeringen ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt. Med anledning av att det är många instanser som ska 

pröva frågan tar processen fram till ett regeringsbeslut tid.  Avtalsförhandling kan 

också ta lång tid beroende på de förhandlande parterna (Statens fastighetsverk och 

den som medgivits möjlighet att köpa mark) och där kan det geografiska avståndet 

mellan parterna möjligtvis ha betydelse, då det kan vara svårt att mötas vid ett 

förhandlingsbord. Därtill kommer att den fastighetsbildning som ett köp alltid 
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medför tar tid (L. Gert, personlig kommunikation, 6 maj 2015). För att skynda på 

processen prioriteras ärenden som har att göra med samhällsomvandlingen i 

Kiruna (E. Granerot, personlig kommunikation, 5 maj 2015).  

Att ändra rättsliga formalia och lagar är svårt på kort sikt (T. Berglund, personlig 

kommunikation, 13 maj 2015), även om lagen inte riktigt är utformad för en 

samhällsomvandling (L. Yngström, personlig kommunikation, 16 april 2015). 

Något som M. Grahn (personlig kommunikation, 20 maj 2015) vill belysa är det 

faktum att Kiruna kommun som behöver förvärva mark för att flytta en hel stad, 

ska gå samma väg som en privatperson som vill förvärva mark till sitt 

permanentboende. Det vore bra om det gick att förenkla processen på så sätt att 

kommunen från början ansöker om hela det område som kommer bli aktuellt för 

stadsflytten och för framtida behov. Idag ansöker kommunen om att få förvärva 

små områden i omgångar, vilket inte är bra för samebyarna eftersom de tidigt vill 

få en helhetsbild över hur mycket mark som totalt kommer att behövas till 

samhällsomvandlingen. Mycket handlar om att tänka långsiktigt och om att 

utvärdera processen när allt är klart. Kiruna stadsflytt är något unikt och det är 

svårt att veta idag hur gruvan kommer att påverka samhället i framtiden. Det 

kanske blir aktuellt med en ny stadsflytt om 30 år eller mer och för att den 

processen ska gå smidigt är det viktigt att dra erfarenheter av den situation som är 

nu. 

I utredningen (Ds 2006:2) bedömdes att liknande problem förelåg i 

arbetsgruppens analys av samordnad handläggning och effektiviserad planerings- 

och tillståndsprocess, som de problem som framkommit i intervjuerna om 

markförvärvsprocessen. För att lösa problemet med tidsaspekten som hade stor 

betydelse för planeringsprocesserna anförde arbetsgruppen att bland annat 

ansökningar, underlag och remissvar ska vara tillräckligt utförliga för att beslut 

ska kunna fattas hos alla prövningsmyndigheter. Beslutsunderlaget ska förstärkas 

genom att tidigt i tillåtlighetsprövningen reda ut missförstånd mellan motstående 

intressen genom samråd och informationsträffar. Motstående intressen ska 

motiveras och fakta som underlättar en myndighets ställningstagande i en 

prövning ska redovisas tydligt. Arbetsgruppen hänvisar till ett resonemang från 

miljöbalkskommittén att det ska vara friare att samråden beaktas mer i början av 
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processen. För att effektivisera handläggningen hos de statliga myndigheterna 

framhåller arbetsgruppen att det är viktigt att det finns tillräckliga personalresurser 

med rätt kompetens. Slutligen anser arbetgruppen att regeringen behöver vara mer 

insatt i samhällsomvandlingarna, men även att de behöver ha ett tillräckligt 

underlag för att kunna fatta beslut (Ds 2006:2).  
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4 Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien var att ge ett brett perspektiv på den unika odlingsgränsen och 

visa på sambandet mellan denna och förvärv av statlig markv vid 

samhällsomvandling, vilket disukteras med utgångspunkt i resultatet och valet av 

metod. 

4.1 Odlingsgränsen 

Som resultatet visar uppkom odlingsgränsen för att förhindra konflikter mellan 

samer och nybyggare, samt förhindra att nybyggarna trängde undan samerna 

(Lundmark, 2006). En fråga som uppkommit under arbetets gång är huruvida 

odlingsgränsen fortfarande är aktuell idag. Syftet med odlingsgränsen var från 

början att skydda samerna från nybyggare och deras jordbruk, vilket antagligen 

inte är lika aktuellt idag. Skulle odlingsgränsen avskaffas och marken ovanför den 

göras mer tillgänglig för  privatpersoner och företag, kan det däremot finnas en 

risk för att rennäringen hotas igen. Denna gång skulle det dock inte vara jordbruk, 

utan till exempel turism för det som Norrlands natur har att erbjuda. Stora 

turistanläggningar skulle kunna försvåra renskötseln då det kan tänkas att dessa 

verskamheter inte är helt förenliga med varandra. Därvid kan konflikter uppstå 

och syftet med odlingsgränsen återigen bli aktuellt, att reglera förhållandet mellan 

konkurrerande näringar.  

4.2 Samhällsomvandlingarna 

Det är framför allt två saker som framgått ur resultatet gällande uppsatsarbetet om 

samhällsomvandlingarna. Den ena är att utvecklingen ska gå före avvecklingen 

och den andra är att det är lättare för Gällivare kommun att förvärva mark till 

samhällsomvandlingen än för Kiruna kommun. En utmaning med 

samhällsomvandlingarna är för kommunerna att behålla sina invånare, som 

sannolikt skulle flytta om det inte finns ett nytt centrum eller ett nytt 

bostadsområde att flytta till när det gamla avvecklas. Att utveckling ska leda 

avveckling känns därför naturligt.  

Att det är enklare för Gällivare kommun att förvärva mark än för Kiruna, beror på 

att det till största delen är privata markägare i området runt Gällivare och även att 
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kommunen äger en del mark där. Om det är en privat markägare går det att 

förhandla om priset på marken som behövs och det går oftast att komma överens. 

Marken runt Kiruna stad ägs framför allt av staten, vilket innebär en annan 

process för att förvärva mark. Dessutom är staden belägen ovanför odlingsgränsen 

vilket gör att fler tillåtlighetsprövningar krävs. Kiruna kommun måste gå igenom 

hela denna speciella markförvärvsprocess och där spelar betalningsviljan ingen 

roll.  

4.3 Riksintressen 

Resultatet visar tydligt att gruvnäringen får företräde framför andra riksintressen 

enligt miljöbalkens bestämmelser. LKAB, som bedriver gruvverksamhet, har 

påvisat hänsyn till rennäringen och miljön. M. Westerlund (personlig 

kommunikation, 15 april 2015) har yttrat sig om hur återställning av förbrukad 

mark sker och hur LKAB försöker minska skadan som drabbar rennäringen. 

Ersättningen för intrång i rennäringen utgörs av bland annat stängsel och 

renpassager. Att arbeta med den typen av kompensation kan vara mer 

ändamålsenligt än pengar, eftersom det blir en direkt åtgärd mot skadan. 

Något som framkommit under arbetets gång är att riksintressen ska skyddas så 

långt som möjligt mot ingrepp. Det kan dock bli problem när två eller fler 

riksintressen är oförenliga med varandra och en avvägning måste göras om vilket 

riksintresse som ska få företräde framför det andra. Sett till 

samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget är gruvnäringen och 

rennäringen de två stora riksintressena som står i konflikt med varandra. Samernas 

rennäring existerade långt innan järnmalmen började brytas och kommer sannolikt 

att finnas kvar även efter att all malm har utvunnits. Malmen är däremot en 

begränsad naturtillgång med ett synnerligen högt ekonomiskt värde. Eftersom 

gruvverksamheten expanderar och får mark betyder det att den medför en större 

ekonomisk nytta än den skada som intrånget i bland annat rennäringen innebär. 

Rennäringen utgör också en förutsättning för samernas överlevnad enligt Torp 

(2014) och samerna innehar en stärkt position som ursprungsbefolkning, vilket 

också är grundlagsskyddat. Detta kan göra att rennäringen ges extra hänsyn 

jämfört med andra riksintressen och utgöra en orsak till varför det är såpass 

restriktivt att förvärva mark ovanför odlingsgränsen som det är.  
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4.4 Markförvärvsprocessen 

Jämfört med odlingsgränsens historia, där mycket är baserat på Lundmark (2006), 

visar litteraturstudien på ett särskilt skydd för samerna gentemot nybyggarna i och 

med odlingsgränsens uppkomst. Det skyddet kan möjligtvis ligga till grund för 

varför rennäringen utgör riksintresse idag.  

Staten, förr kallad kronan, har disponerat markerna i Lappland sedan Gustav Vasa 

på 1500-talet deklarerade att all mark som inte var hävdad av någon skulle tillhöra 

kronan. Vid avvittringarna cirka 300 år senare avskiljdes hemman och byar från 

kronans marker, men kronan behöll fortfarande den största arealen i sin ägo. 

Generellt sett fick inte samerna, särskilt inte som privatpersoner, någon äganderätt 

till marken vid avvittringarna (Lundmark, 2006). En fråga som kan ställas är hur 

skyddet av rennäringen hade sett ut idag om inte kronan hade behållit den mesta 

av marken. Om samerna hade fått marken för sina renbetesområden med 

äganderätt kanske deras näring inte skulle vara skyddad som riksintresse idag. Att 

kronan gjorde anspråk på stora markområden i Lappland utgör med stor 

sannolikhet en grund till varför det är Statens fastighetsverk som förvaltar marken 

idag. Det är restriktivt med friköp av statligt ägd mark ovanför odlingsgränsen, 

vilket kan förklaras av det E. Granerot (personlig kommunikation, 5 maj 2015) sa 

– staten förvaltar ofta marken av en anledning. Ofta rör det sig om byggnader eller 

miljöer som är viktiga att bevara för sin kulturhistoria  (SFV, u.å.b.). En 

konsekvens för samerna att staten äger marken som de utövar sin näring på är att 

även om de får yttra sig i frågor till exempel rörande markförvärv, är det ändå inte 

de som tar det slutliga beslutet om en eventuell upplåtelse. Torp (2014) belyser 

detta genom att diskutera tre olika rättsfall, i vilka samtliga har rennäringen fått ge 

vika trots att det inneburit ett relativt stort intrång i verksamheten inom områden 

som klassats som riksintresse för rennäringen. Bedömningarna om intrång och 

skyddets storlek kan möjligtvis vara under politiskt inflytande, något som inte 

behandlats inom ramen för den här studien. 

För att förvärva statligt ägd mark ovanför odlingsgränsen ska ansökan gå igenom 

flera instanser som prövar hur stort intrånget blir, framför allt i rennäringen. Detta 

gör att rennäringsverksamheten får ett starkare skydd än om det inte hade blivit 

prövat. Däremot blir det en lång process för den som vill förvärva mark. Det 
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spelar inte heller någon roll enligt 1 § rennäringsförordningen om förvärvaren är 

en privatperson, eller om det är en kommun som behöver förvärva mark för att 

flytta en stad, vilket påpekades av M. Grahn (personlig kommunikation, 20 maj 

2015). Enligt resultatet från intervjuerna ligger en stor del av bromsklossarna i 

förvärvsprocessen i tid, personalresurser och kompetens. Det är många 

remissinstanser och det är tillslut regeringen som ska ta beslutet i frågan, vilket tar 

tid. Alla besitter inte kunskapen om hur processen ska gå till, enligt resultaten av 

intervjuerna är det relativt få. Det innebär att det är brist på personal med rätt 

kompetens, vilket i sin tur bidrar till att handläggningen tar tid.  

Att förenkla processen bör inte ge till följd att samrådens kvalitet försämras, 

eftersom det kan leda till att odlingsgränsens syfte äventyras. Utredningen (Ds 

2006:2) har därför bra förslag på effektivisering som inte berör en lagändring. 

Mot bakgrund av vad som framkommit under intervjuerna och vad som framgår 

av den nyss nämnda utredningen föreslås samma rekommendationer som 

utredningens arbetsgrupp framtagit. Problemen liknar i hög grad varandra, med 

stor efterfrågan på tillräckliga personalresurser och bättre kompetens. Utredningen 

presenterades för nio år sedan och de aktörer som behandlades i den utredningen 

har haft gott om tid att tillämpa rekommendationerna. Därför bör de aktörer som 

är inblandade i förvärvsprocessen samråda med dem om effektivisering och hur 

väl utredningens rekommendationer har fungerat i arbetet med att förbättra de 

administrativa förfarandena. 

En djupare utredning av huruvida det är möjligt att med lagändringar förbättra 

markförärvsprocessen ligger inte inom ramen för det här arbetet. I det fall en 

sådan reglering skulle bli aktuell verkar problemet ligga mellan den kommunala 

planeringen och skyddet av rennäringen, därför föreslås att samarbetet mellan 

rennäringsförordningen och plan- och bygglagen ses över. Detta förblir outrett i 

det här arbetet, men kan studeras i framtida forskning. En sådan utredning skulle 

bli särskilt viktig om det blir aktuellt med nya samhällsomvandlingar i den 

omfattning som råder i Kiruna och i Malmberget i framtiden. 

Sammanfattningsvis är det en lång process för att förvärva statlig mark ovanför 

odlingsgränsen, med många parter och remissinstanser inblandade. Att göra en 

ändring i lagen är i dagsläget inte aktuellt, även om svensk lagstiftning inte är 
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anpassad till en samhällsomvandling, eftersom även det är ett resurs- och 

tidskrävande förfarande. Däremot efterfrågas tydligare information och bättre 

kommunikation mellan aktörerna för att göra processen smidigare. En tydlig mall 

för hur en korrekt ansökan ska se ut, vad som ska finnas med och när den ska 

lämnas in för att rennäringsenheten ska kunna behandla den så snart som möjligt, 

skulle med största sannolikhet underlätta hela processen och därmed även arbetet 

med samhällsomvandlingarna. 

4.5 Val av metod 

Den metod som valts var litteraturstudie och kvalitiativa intervjuer, vilket 

påverkade resultatet i en specifik riktning. 

4.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien behandlar ett ämne där mycket material är att anse som 

ålderdomligt. Den litteratur som användes till examensarbetet anses ändå vara 

tillförlitlig och tillräcklig för att besvara frågeställningen. För att komplettera den 

använda litteraturen fanns det flera verk som skulle ha varit intressanta att 

använda; särskilt Kaisa Korpijaakko-Labbas avhandling hade varit bra att använda 

som en primärkälla istället för genom sekundärkällor. Men hennes avhandling var 

svår att få tag på och användes därför genom sekundärkällor istället, eftersom 

många andra författare i ämnet ofta refererar till denna. En författare som bland 

annat Lundmark (2006) ofta refererar till är Gunnar Prawitz, som skrivit en bok 

med titeln Odlingsgränsen som hade varit intressant att studera även den, men det 

gick inte att få tillgång till den. 

4.5.2 Intervjuer 

Att använda semi-strukturerade intervjuer var vädligt givande för att få en helhet 

och passade syftet med rapporten mycket bra. Tre respondenter intervjuades 

ansikte mot ansikte, medan de andra intervjuades över telefon. De intervjuer som 

utfördes ansikte mot ansikte utfördes i samband med besöket i Kiruna och 

Gällivare/Malmberget. För de andra intervjuerna var alternativet att ta intervjun 

via telefon smidigare, både med tanke på tid och ekonomi för att resa. Att 

intervjua över telefon kan ha medfört en känsla av anonymitet för respondenten, 
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vilket kan ha påverkat intervjun både positivt och negativt. Om alla intervjuer 

hade genomförts antingen ansikte mot ansikte eller över telefon är det troligt att 

resultaten hade skiljt sig åt eftersom vid en intervju ansikte mot ansikte kan 

information som normalt inte sägs inhämtas, till exempel ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Risken för misstolkningar kan öka om respondenten dessutom är 

partisk till frågan. Därför är det viktigt att tänka på hur den som talar förmedlar 

budskapet, hur den som lyssnar tolkar budskapet respektive vad som ville sägas 

och vad som ville höras.  

Om intervjuerna skulle återupprepas är det troligt att samma resultat skulle 

erhållas. Skulle andra personer intervjuas är det möjligt att svaren skulle stämma 

överens med de som erhölls i denna rapport, eftersom respondenternas svar var 

likartade oavsett vilken aktör de företrädde. Hur den erhållna informationen tolkas 

på grund av den intervjuandes förkunskaper kan också spela roll för resultatet. 

Semi-strukturerade intervjuer är flexibla och kan förbättras under intervjuernas 

gång, då intervjuarens förkunskaper successivt ökar.  Om fler intervjuer hade 

utförts hade sannolikt inte resultatet förändrats, men antagligen förstärkts på 

grund av den bredare basen. En bredare intervjubas innebär inte nödvändigtvis 

fler åsikter. 

4.5.3 Besök på plats 

Besöket i Gällivare/Malmberget och Kiruna gav en bra grund för examensarbetet 

när det gällde personlig kontakt med Lantmäteriet, som gav tips på relevant 

litteratur men även möjlighet att få träffa människor som är involverade i 

samhällsomvandlingarna. Om arbetet skulle ha utförts utan att besöka 

Gällivare/Malmberget och Kiruna är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda 

ut. Av de personer som intervjuades på plats erhölls förutom själva 

intervjumaterialet också information i form av presentationsmaterial och 

PowerPoints, vilka har varit till stor hjälp i arbetet. Informationsskriften från 

Justitiedepartementet hade med stor sannolikhet inte använts om inte besöket hade 

genomförts, eftersom den inte finns tillgänglig på internet eller vanliga bibliotek, 

den är en beställningsvara från Justitiedepartementet. För inhämtande av 

information var besöket mycket viktigt och givande, men även för att se städerna 

på plats. 
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4.6 Slutsatser 

Syftet med studien var att ge ett brett perspektiv på den unika odlingsgränsen och 

visa på sambandet mellan denna och  förvärv av statlig mark vid 

samhällsomvandling. 

 Vilken historia ligger till grund för de speciella förhållanden som 

odlingsgränsen medför? 

Odlingsgränsen uppkom för att betrygga samernas besittningsrätt till 

rennäringsområdena genom att avstyra nybyggen ovanför den och detta synes 

vara aktuellt än idag. 

 Hur fungerar samhällsomvandlingarna i städerna Kiruna och Malmberget 

och hur hanteras riksintressen i samband med dessa? 

I samhällsomvandlingarna sker utveckling före avveckling. Där tas hänsyn till 

riksintresserna genom att samråda om de förebyggande åtgärder som behövs och 

använda kompensationsåtgärder för att minimera skada och intrång som 

gruvbrytningen medför. Hänsyn till riksintressen tas både ovan och under 

odlingsgränsen, men intrånget i rennäringen prövas ytterligare vid förvärv av 

mark ovanför odlingsgränsen. 

 Hur förvärvas statlig mark ovanför odlingsgränsen till skillnad från annan 

statligt ägd mark? 

För att förvärva statligt ägd mark ovanför odlingsgränsen krävs en särskild 

tillåtlighetsprövning. Flera myndigheter ska lämna yttrande om huruvida de anser 

att en sådan överlåtelse är lämplig. Det minsta antal remissinstanser är Statens 

jordbruksverk, Länsstyrelsen (rennäringsdelegationen), berörd sameby samt 

Statens fastighetsverk innan regeringen kan medge en överlåtelse. Vid förvärv av 

annan statligt ägd mark är processen mycket friare. 

 Hur kan markförvärvsprocessen för statlig mark ovan odlingsgränsen 

förbättras? 

Markförvärvsprocessen kan förbättras genom en effektivisering av rutiner och 

arbetssätt hos de inblandade aktörerna.  Kommunikationen är något som kan 

förbättras hos samtliga aktörer för att få en bättre samordning av processen.  
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5 Avslutning 

Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning och studiens bidrag inom 

ämnesområdet. 

5.1 Förslag på framtida forskning 

Under arbetets gång upptäcktes områden vilka skulle behöva utforskas och 

utredas mer än vad som rymdes inom ramen för den här rapporten. Ytterligare 

forskning borde därför utföras för att mer noggrant kunna fastställa 

markförvärvsprocessen och kartlägga detaljer i prövningarna. Detta kan skapa 

riktlinjer till exempel för vad som krävs för en korrekt ansökan. För att utveckla 

det här arbetet vidare skulle det vara intressant att genomföra intervjuer med fler 

aktörer, såsom berörda samebyar, Trafikverket och Bergsstaten och vad som 

gäller för andra förvärvare än en kommun. Vidare skulle det vara intressant att 

utreda de riksintressen som inte tagits upp i det här arbetet för att få en helhetsbild 

över hur alla riksintressen hanteras i samhällsomvandlingarna. 

5.2 Studiens bidrag inom ämnesområdet 

Denna studie har hittat likartade problem i markförvärvsprocessen ovanför 

odlingsgränsen, som i planeringsprocessen sett till de administrativa 

förutsättningarna. De intervjuade aktörernas åsikter om hur 

markförvärvsprocessen kan förbättras har inte blivit sammanställda på det här 

sättet tidigare och därför anser författarna till studien att deras arbete har bidragit 

med ny kunskap inom ämnesområdet. 
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Bilaga 1. Karta över renskötselområden, odlingsgränsen 

och lappmarksgränsen.  

 
Källa: SOU 2006:14 Samernas Sedvanemarker. 
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Bilaga 2. Intervjuade aktörer 

I tabell 2 nedan presenteras de intervjuade aktörerna med representant, samt deras 

befattning. 

Tabell 2. Intervjuade aktörer 

Aktör Representant Befattning 

LKAB Mikael Westerlund Stabschef Samhällsomvandling 

LKAB Albin Augustsson Mark- och fastighetsansvarig 

Gällivare kommun Liza Yngström Samhällsplanerare 

Kiruna kommun Eva Ekelund Mark- och exploateringschef 

Statens fastighetsverk Erik Granerot Fastighetsförvaltare och 

skogvaktare 

Statens jordbruksverk Lennart Gert Fastighetshandläggare 

Lantmäteriet  Torbjörn Berglund Enhetschef 

Statens fastighetsverk Anna-Maria Victorin Lantmätare 

Länsstyrelsen  Maria Grahn Markhandläggare 
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Bilaga 3. Intervjufrågor och stödpunkter 

Aktörerna i den första gruppen intervjuades först, medan aktörerna i den andra 

gruppen intervjuades efteråt. 

Frågorna och stödpunkterna i den första gruppen ställdes till följande aktörer: 

LKAB, Kiruna kommun och Gällivare kommun. I tabell 3 redovisas frågorna som 

ställdes och stödpunkterna som användes till dessa aktörer, samt en motiviering 

till varför just de frågorna ställdes. 

Tabell 3. Frågor och stödpunkter till intervjuer i grupp 1 

Stödpunkter och frågor till intervjun Motivering: frågan ställdes för att... 

Befattning ... vara säkra på att personen som 

intervjuas är kunnig inom ämnet 

Involvering i markåtkomst ... få veta hur den intervjuade kommer 

i kontakt med markåtkomst, samt hur 

mycket erfarenhet den intervjuade har i 

frågan 

Vad anser du att odlingsgränsen är? ... klargöra vad begreppet innebär för 

den intervjuade och intervjuaren för att 

undvika missförstånd 

Vilka problem har odlingsgränsen 

orsakat er i er verksamhet vid 

samhällsomvandlingen? 

... kunna besvara examensarbetets 

frågeställningar 

Staten som ägare till majoriteten av 

marken ovanför odlingsgränsen 

... kunna se vad statlig äganderätt till 

mark ovanför odlingsgränsen medför 

Problem med andra markägare ... jämföra mot statligt ägande av 

marken 

Hur tar ni hänsyn till samernas 

rättigheter? 

... odlingsgränsen uppkom till skydd 

för samernas intressen och genom att 

ta mark i anspråk inskränks samernas 

rätt till marken 

Vad anser du är den största skillnaden 

mellan samhällsomvandlingen i Kiruna 

och samhällsomvandlingen i 

Malmberget? 

... belysa de speciella förhållanden som 

gäller ovanför odlingsgränsen 
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Frågorna i den andra gruppen ställdes till Statens Fastighetsverk, Statens 

jordbruksverk, Lantmäteriet och Länsstyrelsen. I tabell 4 redovisas frågorna som 

ställdes till dessa aktörer samt en motivering till varför just de frågorna ställdes. 

Tabell 4. Stödpunkter och intervjufrågor i grupp 2 

Stödpunkter och frågor till intervjun Motivering: frågan ställdes för att... 

Befattning ... vara säkra på att personen som 

intervjuas är kunnig inom ämnet 

Involvering i markåtkomst ... få veta hur den intervjuade kommer i 

kontakt med markåtkomst, samt hur 

mycket erfarenhet den intervjuade har i 

frågan 

Vad anser du att odlingsgränsen är? ... klargöra vad begreppet innebär för 

den intervjuade och intervjuaren för att 

undvika missförstånd 

Hur ser markförvärvsprocessen ut för 

statligt ägd mark ovan odlingsgränsen? 

... kunna besvara examensarbetets 

frågeställningar 

Er roll i processen ... få en ökad förståelse för vad den 

aktören specifikt gör i 

markförvärvsprocessen av statligt ägd 

mark 

Skillnad i markförvärvsprocessen för 

statligt ägd mark ovan och under 

odlingsgränsen? 

... kunna besvara examensarbetets 

frågeställningar 

Vilka problem kan uppstå i processen 

vid förvärv av statligt ägd mark ovan 

odlingsgränsen? 

... kunna besvara examensarbetets 

frågeställningar 

Går det att förbättra förvärvsprocessen? 

Om ja, på vilket/vilka sätt? 

... kunna besvara examensarbetets 

frågeställningar 
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Bilaga 4. Deformationszoner och prognos över 

deformationerna 

I figur 3 och 4 nedan redovisas deformationszoner orsakade av gruvan respektive 

LKABs deformationsprognos för Kiruna. 

  

 

  

Figur 3. Deformationszonner (Källa: Westerlund, u.å.) 

Figur 4. Deformationsprognos (Källa: Westerlund, u.å.) 
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Bilaga 5. Kirunas avvecklings- och utvecklingsområden 

I figur 5 nedan redovisas Kirunas avvecklings- och utvecklingsområden. 

 

 

Figur 5. Avvecklings- och utvecklingsområden (Källa: Westerlund, u.å.) 


