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Copperstone Viscaria AB genom Biträdande jurist 
 

 
 
 

 
 

 
Parter: Copperstone Viscaria AB  
Målet gäller: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Viscaria, 
Kiruna kommun 
Fastighet:  
 

 
Ansökan har skickats till berörda myndigheter för en bedömning av om det behövs 
kompletteringar. Deras synpunkter har tidigare skickats till Copperstone Viscaria AB (aktbil. 
63 och 67).  
 

Samråd enligt internationella åtaganden  

Mark- och miljödomstolen överväger om den gränsälvsöverenskommelse som finns mellan 
Sverige och Finland är tillämplig på bolagets ansökan.  
 
Enligt lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland är den 
tillämplig bl.a. på Torneälven och dess avrinningsområde (se karta till artikel 1 till nämnda 
lag). 
 
Av artikel 15 i nämnda lag framgår, rörande överenskommelsens förhållande till den 
nordiska miljöskyddskonventionen, att för verksamhet eller åtgärd i avrinningsdistriktet som 
kan orsaka gränsöverskridande verkningar på vattnets status eller för deras nyttjande ska 
vissa bestämmelser i lagen (om likabehandling, bevakning av allmänna intressen, 
information, samordnad handläggning m.m.) tillämpas i stället för den nordiska 
miljöskyddskonventionen. Även ”andra gränsöverskridande verkningar” än de som gäller 
vattnens status eller nyttjande ska behandlas i samma ordning.  
 
Bolaget bereds mot den bakgrunden tillfälle att lämna synpunkter på  
- gränsälvsöverenskommelsens tillämplighet, samt  
- om ansökan enligt bolagets uppfattning omfattar verksamhet eller åtgärd i 
avrinningsdistriktet som kan orsaka gränsöverskridande verkningar på vattnets status eller 
för deras nyttjande och/eller  
- om ansökan enligt bolagets uppfattning omfattar andra gränsöverskridande verkningar.   
 
Bolaget anger i ansökan i fråga om Esbo-konventionen följande (aktbilaga 1, sidan 15).   
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”Arbetet med MKB:n har föregåtts av ett samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket 
har även underrättat den ansvariga myndigheten i Finland om den planerade verksamheten, varvid denna 
har meddelat att Finland önskar delta i samråd enligt Esbo-konventionen. Detta samråd har inletts och 
kommer fortsatt att löpa parallellt med domstolsprocessen och i samråd med Naturvårdsverket som ansvarig 
myndighet.” 
 
Bolaget bereds tillfälle att utförligt redogöra för det samråd som har förekommit enligt 
Esbo-konventionen och i förekommande fall beskriva det underlag som har skickats till 
berörda finska aktörer.  
 
Av bolagets samrådsredogörelse i målet framkommer att ett flertal finska myndigheter och 
föreningar har ansett att Esbo-konventionen och Finsk-svenska 
Gränsälvsöverenskommelsen är tillämpliga och att ansökan aktualiserar ett finskt deltagande. 
Även Gränsälvkommissionen har i samrådet gjort motsvarande uttalanden.   
 
Bolaget har endast kort bemött synpunkterna i samrådsredogörelsen i målet och bolagets 
bereds därför tillfälle att bemöta och utveckla sin inställning till vad som där har anförts.  
 
 

Övriga kompletteringar 

Bolaget får även tillfälle att komplettera ansökan enligt de framställda önskemålen från och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län (aktbilaga 63) och SGU (aktbilaga 67). Om bolaget anser att 
kompletteringarna i något avseende inte behövs ska detta redovisas till domstolen, som 
avgör i vilken omfattning som kompletteringar krävs. 
 
Domstolen har även för egen del önskemål om kompletteringar. Det är dock inte ett 
fullständigt kompletteringskrav från mark- och miljödomstolens sida. Ytterligare 
kompletteringskrav från domstolen kan komma att framställas i ett senare skede under 
målets handläggning. 
 
Yrkanden 
Mark- och miljödomstolen anser att bolaget bör förtydliga nedanstående yrkanden (se även 
länsstyrelsens synpunkter avseende yrkanden).  
 
1 a. Brytning, uttag och anrikning 
Yrkandet behöver förtydligas med vilka mängder som avses. Avser t.ex. anrikning av 3 
miljoner ton, enbart malm eller omfattas även anrikning av anrikningssand och gråberg från 
befintliga avfallsanläggningar av den mängden? 
 
1.b och c Deponering, återfyllnad 
Hur förhåller sig mängden i punkten b om deponering av 130 miljoner ton, varav 100 
miljoner i nya avfallsdeponier, till mängderna som avses i punkten c? 
 
1 d. Lagring och behandling  
Yrkandet behöver förtydligas med vilka mängder som yrkandet omfattar. 
 
2 Vattenverksamhet 
2a. Bolaget bör förtydliga om yrkandet även omfattar tömning av befintligt dagbrott och 
underjordsgruva.  
2.b. Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen ska meddela tillstånd till anläggande av 
ett nytt sandmagasin. Bolaget har inte i yrkandet angett vilka dammhöjder som avses för 
sandmagasinet. Bolaget bereds tillfälle att lämna synpunkter och inkomma med uppgift om 
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krön- och dammhöjder bör framgå av yrkandet. För det fall svaret är nej på bör bolaget ange 
och utveckla skälen till att detta inte behövs. 
2f. Domstolen kan inte återfinna någon tydlig karta över var dikena i yrkandet planeras.  
2 i. Avser yrkandet markavvattning? Begreppet avvattning används på ett flertal ställen i 
ansökan, bl.a. i bilaga B5 ”Påverkan av sökt verksamhet- avvattningsfas” och i den tekniska 
beskrivningen anges att underjordsgruvan ska avvattnas. Bolaget bereds tillfälle att förtydliga 
vad som avses med avvattning i detta sammanhang och vilka vattenområden som bolaget 
syftar på.  
 
Artskydd 
3 e. Bolaget yrkar dispens från förbudet i 6 § artskyddsförordningen. Enligt yrkandet, punkt 
4, begär bolaget reservationsvis dispens från förbuden i 4, 6, 7, 8 och 9 §§ 
artskyddsförordningen men uppräkningen av vilka arter som ska omfattas anger inte några 
arter enligt 6 § artskyddförordningen. Bolaget bör förtydliga varför sådana arter saknas och i 
förekommande fall se över yrkandet.  
 
 
Icke-försämringskravet 
 
Bolaget har i ansökan under avsnittet Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken redogjort för 
frågan om utsläpp till vatten från den ansökta verksamheten. Bolaget bereds tillfälle att 
utveckla och förtydliga resonemanget i fråga om hur utsläppen förhåller sig till icke-
försäkringskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken 
 
 
Rådighet  
 
Bolaget har i ansökan i fråga om rådighet angett följande.  
 
”Copperstone har vattenrättslig rådighet på fastigheterna Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 och Kiruna 
1:1 genom erhållen markupplåtelse från Länsstyrelsen i Norrbottens län. Copperstone kan upplysningsvis 
även nämna att bolaget den 30 juni 2021 lämnat in ansökan om markanvisning till Bergsstaten. Ärendet 
handläggs för närvarande av Bergsstaten genom ärende med dnr 000452/2021.” 
 
När det gäller frågan om markanvisning föreläggs bolaget att inkomma med en redogörelse 
för hur handläggningen om markanvisningen fortskrider. Bolaget bör särskilt ange om 
beslut, eller vilka beslut, som har meddelats i den frågan. För det fall det har meddelats beslut 
ska dessa ges in till domstolen. För det fall markanvisning inte har skett eller ansökan har 
avslagits, föreläggs bolaget att redogöra för betydelsen av att någon markanvisning inte har 
skett i förhållande till kravet på vattenrättslig rådighet.  
 
Bolaget har även yrkat att domstolen ska meddela särskild rätt enligt 28 kap. 12 § miljöbalken 
för del av fastigheten Kiruna 1:1. Det vore bra om det område som omfattas av yrkandet om 
tvångsrätt klart framgår. Bolaget bereds därför tillfälle att ge in kartbild där den del av 
fastigheten som omfattas av yrkandet tydligt framgår.   
 
Domstolen emotser även beslut på de bearbetningskoncessioner som är aktuella för 
verksamheten. 
 
 
Dammtekniskt sakkunnig 
Länsstyrelsen har yrkat att mark- och miljödomstolen ska förordna en dammtekniskt 
sakkunnig i målet. Bolaget föreläggs att ange en inställning till yrkandet samt att i övrigt 
bemöta vad länsstyrelsen har anfört i den delen.    
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Skyddsåtgärder 
SGU anger i sitt yttrande bland annat att ”det finns en viss otydlighet huruvida skydds- 
åtgärder kommer att implementeras eller ej. Det framgår på flera ställen uttryck som att 
verksamheten ”kan komma att förorena…” samtidigt som det sägs att ”skyddsåtgärder som kan 
komma att vidtas…” och slutligen står det ”i nedanstående konsekvensbedömningar är 
skyddsåtgärderna implementerade”. 
 
Domstolen konstaterar att bolaget för liknande resonemang kring ”potentiella 
skyddsåtgärder” under andra avsnitt i ansökan såsom i avsnittet ”Tillåtlighetsfrågor” och 
”Tillåtlighet enligt 8 kap. miljöbalken”. Bolaget bör förtydliga när de potentiella 
skyddsåtgärderna ska vidtas, gäller det endast om domstolen gör en annan bedömning än 
bolaget i fråga om dispens eller har bolaget för avsikt att genomföra skyddsåtgärderna helt 
oavsett domstolens bedömning? För det fall det finns ett behov av de föreslagna 
skyddsåtgärderna, på vilket sätt kan det säkerställas att åtgärderna kommer att genomföras 
(t.ex. genom villkor eller åtaganden)?    
 
Bolaget föreläggs att i ett första steg inkomma med besked till mark- och miljödomstolen om 
när bolaget kan besvara de synpunkter som har inkommit. Ett sådan besked ska ha kommit 
in senast den 30 augusti 2022.  

När ni skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem på 
ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar som ska 
signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Uppge ert namn, målnummer M 954-22 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna 
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 090-17 21 00. 
 
 
 

    
Rådman    Tekniskt råd 
 
 
 
 
Kopia till: Länsstyrelsen i Norrbottens län 




