
 

Motion – Nya villkor för östra Malmberget 
 
Samhällsomvandlingen har satt fart. Västra Malmberget är under avveckling och en utveckling av bl.a. nya 
bostadsområden i Gällivare pågår. Det finns en framtidstro hos människor. De kan bygga upp en ny långsiktig och 
hållbar boendemiljö så väl ur ett ekonomiskt-, hälso- samt miljömässigt perspektiv. Detta har varit möjligt då 
kommunen har ingått ett samarbetsavtal med LKAB 2012. Detta samarbetsavtal gäller endast för västra 
Malmberget och i ett litet område närmast gruvans kant i östra Malmberget. Resterande av östra Malmberget 
skulle vara kvar och utvecklas enligt båda parter, d.v.s. Gällivare kommun och LKAB, till en fortsatt attraktiv 
boende- och vistelsemiljö och vidmakthålla viktiga samhällsfunktioner. (Samarbetsavtalet, Östra Området 9.2) 
 
Sedan detta avtal har tecknats har förutsättningarna ändrats i östra Malmberget. Mark- och Miljödomstolen slog 
fast 2015 att yttre miljöpåverkan var större än det LKAB ansåg. Detta har medfört att det aktuella 
avvecklingsområdet i östra Malmberget har fått utökas och många fler hushåll har blivit drabbad av avveckling än 
det som var sagt.  
LKAB har skrivit en egen avvecklingsplan utifrån Mark- och Miljödomstolens dom, ”Avvecklingsplan Malmberget 
juni 2017”. I den finns beskrivet om det nya utökade avvecklingsområdet och de nya miljöpåverkande 
förutsättningar som drabbar östra Malmberget.  
 
Konsekvenserna av detta har medfört att avveckling har skett utanför de etappområden som samarbetsavtalet 
gäller. Endast ett litet område finns kvar, Ormkullen och del av Malmsta. Det innebär bl.a. att hela punkten 9 i 
Samarbetsavtalet, Östra området, är inaktuell. Vilket bl.a. innebär: 

• Den samhällsservice som man ville vidmakthålla för attraktionen i området kommer att bli svår att hålla som 
t.ex. skola och förskola, punkt 9.2. Service som fungerande VA – nät och vägar kan bli ekonomiskt ohållbart 
för kommunen då: ” Störningar så som vibrationer från sprängningar eller seismiska händelser kan vara 
märkbara i hela avvecklingsområdet, och i mindre grad även utanför avvecklingsområdet.” (Ur LKAB:s 
Avvecklingsplan Malmberget juni 2017) 

• Samverkan med de boende för att göra området attraktiv har avbrutits och inte genomförts från någon part, 
enligt punkt 9.2 eller 9.3. 

• Kommunen har däremot fört en dialog med de berörda i det kvarvarande området. Medborgarna uttrycker 
att de inte ser någon attraktivitet att bo kvar ur ett ekonomiskt- hälso- och miljömässigt perspektiv. Det är 
svårt att planera sin vardag då förutsättningarna hela tiden förändras. Människor mår dåligt och majoriteten 
vill inte bo kvar. De vill bli behandlade som övriga medborgare i västra och östra Malmberget med inlösen i 
form av ekonomisk ersättning eller en ny fastighet.  

 
Utifrån boendes synpunkter ska utvärderingar göras enligt gällande avtal vilket kan föranleda ytterliga eller andra 
åtgärder än de redan vidtagna. Punkt 9.4.  
 
Malmfältens Väl anser att Gällivare kommun därmed har ett ansvar i denna fråga att vidta åtgärder för att lösa 
boendesituationen på ett långsiktigt och hållbart sätt för de kvarvarande medborgare i området Ormkullen och 
del av Malmsta. Det är inte ekonomiskt- och miljömässigt försvarbart att bibehålla ett så pass litet område vid ett 
så närliggande stort industriområde som har en så stor negativ påverkan på miljön. 
 

Vi motionärer föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att del av Samarbetsavtalet snarast görs om gällande östra Malmberget. 

• Att Gällivare kommun aktivt arbetar för att teckna ett samarbetsavtal där de får med att resterande 
område i östra Malmberget ska avvecklas snarast.  

• Att Gällivare kommun aktivt arbetar för att resterande område blir inlöst på samma villkor som övriga 
delar av östra Malmberget. 
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