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Yttrande över behovet av komplettering gällande ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid 
Viscaria, Kiruna kommun
Mål nr M 954-22

Mark- och miljödomstolen har översänt Copperstone Viscaria AB:s, ne-
dan bolaget, ansökan om tillstånd till gruvverksamhet mm vid Viscaria i 
Kiruna kommun, till Länsstyrelsen för yttrande över behovet av kom-
plettering. 

En ansökan om miljöfarlig verksamhet behöver innehålla tillräckligt de-
taljerade beskrivningar av verksamhetens lokalisering, utföranden och 
konsekvenser för att klargöra bland annat tillåtligheten, tillståndets inne-
börd och omfattning.

Efter granskning av ansökan har länsstyrelsen funnit att det föreligger ett 
behov av komplettering av ansökningshandlingarna. Länsstyrelsen har 
valt att samla myndighetens synpunkter under ämnesrubriker som van-
ligtvis inte avser särskilda dokument eftersom sakfrågorna oftast av-
handlas i olika huvuddokument med bilagor och underbilagor. Av läns-
styrelsens samrådsyttrande framgår också vad myndigheten anser att an-
sökan ska innehålla.

Mark- och miljööverdomstolen har i mål M 4276-16 (Kölvallenmålet), 
dom den 19 juni 2017, anfört att det med stöd av ansökan och miljökon-
sekvensbeskrivning ska gå att bedöma alla konsekvenser som en verk-
samhet kan ge upphov till. Detta innebär enligt länsstyrelsens mening att 
det skriftliga ansökningsunderlaget ska vara av sådan beskaffenhet att 
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det ska vara möjligt att bedöma alla relevanta miljöaspekter innan ansö-
kan kungörs.

Mark- och miljödomstolen har härefter möjlighet att besluta om de före-
lägganden om komplettering som behövs för det fall domstolen finner 
brister i ansökningsunderlaget. Vidare behöver Mark- och miljödomsto-
len kontrollera att inlämnade kompletteringar i målet innehåller den av 
domstolen efterfrågade informationen.

Yrkanden

Yrkande 1 (a)
Bolaget har begränsat ansökan enligt yrkandet 1 (a) till att omfatta bryt-
ning och uttag av anrikningssand och gråberg från befintliga avfallsan-
läggningar för omanrikning samt anrikning av upp till 3 miljoner ton 
malm och uttaget material per år. 

Vad som ska anses vara malm utgår, så som länsstyrelsen uppfattar det, 
från vad som vid var tid kan anses vara lönsamt att bryta och anrika till 
en slig. Avgränsningen av produktion och tillståndet bör enligt länssty-
relsens mening i stället utgå från faktiska mät- och definierbara värden. 
Ett exempel på avgränsning av produktionen kan vara den mängd slig 
som får produceras i anrikningsverket. En sådan avgränsning motverkar 
inte, enligt länsstyrelsens uppfattning, behovet av återvinning av 
material med lägre halter värdmineral i samma utsträckning som en be-
gränsning i tillståndet för brytning och uttag av malm och material. En 
annan avgränsning av tillståndet enligt förslaget ovan kan medverka till 
bättre hushållning av ändliga naturresurser. 

En annan avgränsning av sökt verksamhet kan eventuellt innebära att 
vissa bedömningar avseende bedömd miljöpåverkan kan behöva juste-
ras.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget ska tydliggöra varför yrkandet 1 (a) är en 
lämplig avgränsning av sökt verksamhet jämfört med vad länsstyrelsen 
nämnt ovan och på vilket sätt den avses följas upp och kontrolleras av 
bolaget och tillsynsmyndigheten.

Yrkande 1 (d) 
Enligt yrkandet 1 (d) ska tillståndet omfatta lagring och behandling, in-
klusive krossning, siktning och transport, av material som uppkommer i 
eller inköps till verksamheten, såsom rågods, malm, gråberg, malmkon-
centrat, anrikningssand, avtäckningsmassor och schaktmassor, för senare 
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användning, avsalu eller bortskaffande som avfall. Under punkt 29 i an-
sökan framgår att även inköpta insatsvaror, byggmaterial mm kommer 
att hanteras.

Länsstyrelsen finner att yrkandet är otydligt avseende vad som menas 
med det som inköps till verksamheten med hänvisning till hur det ska 
hanteras och beskrivningen i övrigt enligt yrkandet 1 (d) gällande 
materialsorter jämfört med beskrivningen under punkt 29.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen vill att bolaget förtydligar yrkandet med en förklaring eller 
tydligare beskrivning av verksamheten enligt yrkande för det som avses 
med ”inköps till verksamheten”.

Yrkande 2 (b, c och h) och dammtekniskt sakkunnig
Bolaget har yrkat (b) tillstånd för anläggande av nytt sandmagasin med 
tillhörande dammar. Bolaget har också yrkat om (c) utförande av åtgär-
der på, och bibehållande av, nya och befintliga dammar, inklusive för-
stärkningsåtgärder och anläggande av nödutskovströsklar, och (h) däm-
ning av vatten genom dammar vid sand- och klarningsmagasin, och val-
lar vid dagbrott. Någon närmare precisering i ansökan eller den tekniska 
beskrivningen av vad yrkandena om tillstånd omfattar kan länsstyrelsen 
inte finna.

Av den tekniska beskrivningen i figur 28 och 29 framgår det nya sand-
magasinets översiktliga placering samt en typsektion för en dränerande 
damm som har olika etapper för påbyggnad. Av bilaga A3 Hantering av 
anrikningssand och A3-B2 Nytt sandmagasin, framgår bland annat en 
översiktlig redovisning av det nya sandmagasinets placering och en re-
dovisning som i övrigt, i text och bild, beskriver befintliga dammar och 
behovet av åtgärder. I bilaga A3-D Planer, redovisar bolaget bland annat 
nya och befintliga dammar översiktligt i planvy med typsektioner för 
olika dammar. 

Av de typsektioner som redovisas för nya och befintliga dammar fram-
går att släntlutningen uppgår till mellan 1:1.5 och 1:1.4. För befintliga 
dammar har bolaget redovisat, så som länsstyrelsen uppfattar det, att 
både uppströms och nedströms slänter varierar mellan 1:1 – 1:2. Bolaget 
uppger också att underlaget för bedömning av befintliga dammar så som 
referensdokument är äldre och det föreligger vissa osäkerheter avseende 
fyllnadsmaterial.

Behov av komplettering
För att få en mer sammanfattande bild över vad bolaget söker tillstånd 
för anser länsstyrelsen att yrkandena på ett mer enhetligt och tydligt sätt 
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ska ange det som i huvudsak redovisas i ovan nämnda bilagor. Det kan 
vara fråga om de damm- och krönhöjder som bolaget yrkar tillstånd att 
anlägga för de olika dammkropparna, dämningsgränser, nivåer för drift 
mm. 

Länsstyrelsen önskar även en redovisning av ytterligare typsektioner för 
de nya dammar som ska anläggas, (Nordvästra dammen, Östra dammen, 
Södra dammen). I syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta vad ansökan i 
huvudsak omfattar anser länsstyrelsen att dammarna, nya och befintliga, 
behöver redovisas i mer detaljerade planvyer med tillräcklig upplös-
ning/skala utvisande omgivningens topografi, successiva utbyggnad 
(startdammar) och slutlig utformning av dammarna, nödutskovens place-
ring och nivåer samt redovisade lägen för sektioner och yrkade damm-
höjder mm.

Länsstyrelsen vill också att bolaget kommenterar eller bemöter om dam-
mar med redovisad släntvinkel om 1:1.5 och 1:1.4 (rasvinkel) kan anses 
vara stabila över tid och om det kan föreligga risk för utglidningar /ras i 
kanterna av dammkrönet/del av körbanan. 

Med hänvisning till bland annat att miljökonsekvenserna av ett dammha-
veri är omfattande och att järnvägen går direkt intill damm B-D och de-
lar av A-B är frågan om dammstabilitet och dammsäkerhet av stor bety-
delse. Länsstyrelsen anser därför att domstolen ska utse en dammtek-
niskt sakkunnig som ska granska om sökt utförande av dammarna, nya 
och befintliga, uppfyller kraven i Gruv-RIDAS och att planerat utfö-
rande/kontroll medverkar till tillräcklig dammsäkerhet. 

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang att bolaget även redogör för 
huruvida ansökan behöver kompletteras med ett yrkande om utrivning 
av dammar/vallar som har redovisats som en del av efterbehandlingen av 
gruvområdet och som omfattas av sökt verksamhet. En närmare redogö-
relse för genomförandet av den åtgärden eller åtgärderna behöver också 
lämnas enligt ovan, se även kommentarer under rubriken efterbehand-
lingsplan. 

Yrkande 3 (a, b)
Bolaget yrkar att Mark- och miljödomstolen (a) bestämmer tiden för 
igångsättande av den miljöfarliga verksamheten till tio år från dagen för 
lagakraftvunnen tillståndsdom och (b) bestämmer arbetstiden för vatten-
verksamheten till tio år från dagen för lagakraftvunnen dom.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen saknar en definition eller redovisning av vad som avses 
vara utfört inom igångsättningstiden för den miljöfarliga verksamheten. 
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Syftet med en sådan beskrivning är att undvika olika tolkningar i ett se-
nare skede. Den sökta verksamheten avser ett tillstånd som inte ska vara 
begränsat i tid. Bolaget avser dessutom att bygga ut sandmagasinet suc-
cessivt med etappvis uppförda dammdelar, i takt med behovet av depo-
nivolymer och då med hänvisning till omfattning på gruvdrift men också 
med beaktande av återfyllnad i dagbrott och underjordsgruva. Eftersom 
delar av verksamheten kan anses vara både miljöfarlig verksamhet och 
vattenverksamhet (ex nya sandmagasinet) finner länsstyrelsen att bolaget 
behöver lämna en redogörelse för vad som ska vara igångsatt eller anlagt 
enligt yrkandena 3 (a, b). 

Verkställighetsförordande
Bolaget har i ansökan inkluderat ett yrkande om verkställighetsförord-
nade. Motivet för yrkandet är att det sammanfattningsvis föreligger ett 
behov av koppar i samhället, att förberedande markarbeten behöver utfö-
ras snarast möjligt efter att tillstånd meddelats och att påverkan på mot-
stående intressen bedöms, med hänvisning till föreslagna skyddsåtgär-
der, bli små.

Bolaget har också föreslagit ett villkor om ekonomisk säkerhet vilket in-
nebär att säkerhet ska ges in till mark- och miljödomstolen för prövning 
senast sex månader från det att tillståndet har vunnit laga kraft och tagits 
i anspråk. 

En sådan ordning som bolaget föreslår gällande påbörjandet av en ny 
gruvverksamhet genom verkställighet och med hänvisning till föreslaget 
villkor om ekonomisk säkerhet finner länsstyrelsen inte lämplig. Det in-
nebär, enligt länsstyrelsens bedömning, att verksamheten kan inledas in-
nan tillståndet vinner laga kraft. Om tillståndet överklagas innebär det att 
en ekonomisk säkerhet kan ställas senast efter sex månader efter att 
överklagandena har avgjorts varvid tillståndet vinner laga kraft. 

Länsstyrelsen avser att återkomma med synpunkter på aktuella yrkanden 
i ett senare skede men anser att det åtminstone ska finnas en godkänd 
ekonomisk säkerhet innan en ny gruvverksamhet kan få på påbörjas, 
även genom verkställighet.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen vill att bolaget lämnar en tydligare motivering till yrkan-
det om verkställighet med hänvisning till påverkan på motstående intres-
sen, också med avseende på miljön i övrigt, kopplat till yrkade villkor 
om ekonomisk säkerhet. 
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Avgränsning av sökt verksamhet 
Bolaget uppger i ansökan under punkt 23 bland annat att ansökan omfat-
tar tillstånd enligt miljöbalken för den verksamhet och de åtgärder, in-
klusive uppförande av de anläggningar som behövs för att återstarta 
Viscariagruvan, i enlighet med vad som beskrivs i denna ansökan. Bola-
get uppger vidare att den slutliga utformningen av verksamheten och 
dess anläggningar kan komma att justeras vid detaljprojektering. Även 
verksamhetsområdet kan komma att behöva justeras i viss mån, särskilt i 
ljuset av att den sökta markanvisningen ännu inte har meddelats. Följakt-
ligen kan vissa förändringar komma att behöva ske jämfört med vad som 
beskrivs i ansökan, och det sökta tillståndet förutsätts omfatta sådana 
förändringar som inte har någon påtaglig betydelse ur störningssyn-
punkt.

Under punkt 30 i ansökan redovisar bolaget att verksamheten innefattar 
även ett flertal andra åtgärder och delverksamheter, som bland annat in-
stängsling av verksamhetsområdet och löpande anpassning av stängslets 
sträckning utifrån hur verksamheten bedrivs och vilka skyddsavstånd 
som behövs. Under punkt 211 har bolaget uppgivit att det nu är fråga om 
en ny verksamhet, varför viss slutlig utformning av verksamheten och 
dess anläggningar kan komma att justeras vid detaljprojektering. Det för-
utsätts därför att det allmänna villkoret, med beaktande av detta, ges en 
tillämpning som möjliggör erforderlig flexibilitet.

Bolaget har också under rubriken Villkorsdiskussion, punkt 229, uppgi-
vit att bolaget efter samråd med Laevas sameby och tillsynsmyndigheten 
ska vidta åtgärder för att ändra sträckningen av befintlig flyttled samt be-
fintligt spärrstängsel.

Länsstyrelsen finner, såsom en grundläggande princip vid tillståndspröv-
ning enligt miljöbalken, att det för varje anläggning sker en individuell 
prövning utifrån en bestämd lokalisering. Avgörandet (MÖD 2017:27), 
så som länsstyrelsen tolkar det, slår fast principen att de konsekvensbe-
dömningar som ska göras i samband med tillståndsprövningar, ska utgå 
från ett underlag som redovisar en bestämd lokalisering och avgränsning 
(2 kap. 6 § miljöbalken). Om en redovisad gräns för verksamhetsområ-
det, gränser för deponier, upplagsplatser eller renstängslets kan komma 
att ändras och beslutas i ett senare skede, genom det allmänna villkoret, 
särskilt villkor eller efter anmälan om ändring, kan inte en specifik be-
dömning göras i det enskilda fallet avseende verksamhetens konsekven-
ser utifrån den lokalisering och avgränsning som bolaget nu redovisar. 
En slutlig avgränsning av sökt verksamheten och dess verksamhetsdelar 
överlåts därmed till tillsynsmyndigheten att besluta om vilket länsstyrel-
sen anser är högst olämpligt eftersom det inte är en mindre fråga att 
överlåta.
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Syftet med att fastställa gränser för verksamhetsområde och viktigare 
verksamhetsdelar vid prövning av sökt miljöfarlig verksamhet är att sä-
kerställa att konsekvenserna av den sökta verksamheten kan överblickas 
vid prövningstillfället varefter det ska kunna följas upp genom kontroll 
av tillsynsmyndigheten.

Länsstyrelsen uppfattar utifrån bolagets redogörelse att det föreligger 
osäkerhet gällande den exakta avgränsningen av vissa verksamhetsdelar. 
Länsstyrelsen anser dock att gränser för verksamhetsområdet, stängsel-
dragningar för renar, avgränsning av utbredningen av deponierna och 
upplagsområdena för morän, torv och avbaningsmassor måste preciseras 
och förtydligas i ansökningsunderlaget. 

Bolaget har bland annat i bilaga A1, Områdeslayout, redovisat hur verk-
samheten avses anläggas inkluderat bland annat ett verksamhetsområde 
(gräns för markanvisning) avgränsningar för gråbergsdeponier, nytt 
sandmagasin och upplagsområden för morän, torv och avbaningsmassor. 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande påtalat behovet av underlag enligt 
ovan för bedömning av verksamhetens närmare lokalisering i samband 
med tillståndsprövning och tillsyn.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget ska, i ett uppdaterat kartunderlag, kom-
plettera ansökan med uppgifter om koordinater för brytpunkterna i verk-
samhetsområdet, renstängslets placering, yttre gränserna för gråbergsde-
ponierna och upplagområdena för morän och torv. Länsstyrelsen vill att 
bolaget också ska redovisa höjduppgifter för gråbergsdeponier, upplags-
områden samt dammar. Se även länsstyrelsens kommentarer om kartun-
derlag om topografiska uppgifter i kartunderlag under rubriken Koncep-
tuell efterbehandlingsplan

För det fall det föreligger osäkerhet vad gäller gränser för upplagsområ-
den vid dagbrott anser länsstyrelsen att bolaget ska uppge vilken grad av 
osäkerhet, standardavvikelse, som föreligger. Länsstyrelsen uppfattar att 
detta gäller främst dagbrottens utformning med hänvisning till brytdjup 
och övergång till brytning i underjordsgruva. Av denna anledning vill 
länsstyrelsen att bolaget också redovisar dagbrottens utbredning med till-
räcklig noggrannhet. 

Bolaget kan gärna inlämna shape-filer som utvisar vad som beskrivs 
ovan och ska omfattas av en närmare lokaliseringsprövning.
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Urgrävningsmassor från klarningsmagasinet
I syfte att tillskapa en större vattenvolym i det befintliga klarningsmaga-
sinet uppger bolaget i ansökan, tekniska beskrivningen och miljökonse-
kvensbeskrivningen att schakt kommer att utföras. Såvitt länsstyrelsen 
kan bedöma saknas i ansökningsunderlaget en tydlig beskrivning av hur 
och var urgrävningsmassorna ska hanteras.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget ska kompletta ansökan med uppgifter om 
hur stor mängd schakt som kommer att utföras i klarningsmagasinet, 
massornas egenskaper, samt plats för slutomhändertagande/deponi alter-
nativt möjligheter för återvinning.

Buller, vibrationer och risk för stenkast
Bolaget föreslår ett utredningsvillkor för buller. Bolaget anger dessutom 
ett flertal skyddsåtgärder, enligt tabell A i miljökonsekvensbeskriv-
ningen, i syfte att innehålla riktvärdena enligt Naturvårdsverkets vägled-
ning om industri- och annat verksamhetsbuller. Bolaget uppger också att 
genomförda beräkningar av bullernivåer visar att riktvärden kan innehål-
las vid närliggande bostäder och stugor med vidtagande av vissa åtgär-
der. Vidare menar bolaget då den ansökta verksamheten är ny har buller 
inte mätts under verksamhetens drift. Även om genomförda beräkningar 
visar att bullernivåerna kan innehållas menar bolaget att det finns skäl att 
närmare utreda de faktiska förutsättningarna för detta innan slutligt vill-
kor föreskrivs.

Länsstyrelsen anser att det finns starka skäl till att inte skjuta upp frågan 
om slutliga villkor för sökt verksamhet avseende buller. I området intill 
Viscariagruvan finns LKAB:s verksamhet i drift inkluderat omfattande 
transporter av råvaror och slutprodukter på järnväg och med lastbil. Bul-
ler är tillsammans med vibrationer och damning en av de mest påtagliga 
typer av störningar från miljöfarliga verksamheter som påverkar närbo-
enden. Upplevelsen av vad som är störande buller är dessutom högst va-
rierande. Med ledning av klagomål från närboende vid befintliga gruv-
verksamheter i länet bedömer länsstyrelsen att det är främst kortare peri-
oder med högre ljudnivåer som uppfattas som särskilt störande, framför 
allt kvällstid och nattetid.

I ansökan har bolaget redovisat ett villkorsförslag för vibrationer, luft-
stötvåg och stenkast som avser reglera störningsnivåer. Länsstyrelsen 
avser att återkomma med närmare synpunkter på villkorsförslagen men 
vill i detta skede endast nämna att myndigheten anser att tid för när 
sprängning ska få ske i underjordsgruvan behöver redovisas, konse-
kvensbedömas och fastställas.



Länsstyrelsen Norrbotten Yttrande 

2022-06-15 

9 (37)

551-7215-2022
 

Bolaget har uppgivit att bland annat väg E10 och järnvägen malmbanan 
ligger inom riskområdet för stenkast. Det beräknade säkerhetsavståndet 
uppgår till 610 meter. Sprängtekniska åtgärder kommer att behöva vid-
tas, såsom länsstyrelsen uppfattar det, i syfte att minimera riskerna i 
samband med sprängning. 

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget behöver ytterligare motivera, ange bättre 
skäl, varför villkor för buller inte ska fastställas inom ramen för nu sökt 
verksamhet och i stället utredas inom ramen för prövotid. Länsstyrelsen 
finner att bolaget också ska ange hur villkoret för buller ska följas upp. 
Se länsstyrelsens kommentarer under rubriken kontrollprogram.

För det fall verksamheten inledningsvis, alternativ under en övergångs-
period, exempelvis anläggningsfas, alstrar mer buller finner länsstyrel-
sen att bolaget kan föreslå ett villkor för buller som inkluderar olika fa-
ser för verksamheten (anläggning/drift). 

Länsstyrelsen vill också att bolaget redovisar/svarar på om fläktar avses 
installeras för ventilation av gruvorna och huruvida de kan komma att 
alstra buller som behöver beaktas i samband med utvärdering av buller-
källor och beräkning av bidrag till spridning av ljud från verksamheten. 
För det fall truckar som transporterar och deponerar gråberg kommer att 
nyttja tutor i stället för andra tystare signalsystem anser länsstyrelsen att 
detta behöver beskrivas och bedömas.

Bolaget behöver också redovisa konsekvenserna från sprängningar i un-
derjordsgruvan för närboende med hänvisning till störningar kvälls/nat-
tetid vilket beror på hur sprängningarna avgränsas i tid och bedömda 
nivåer.

Länsstyrelsen anser att bolaget ska redovisa ytterligare skyddsåtgärder 
och/eller förslag till villkor som kan behövas för att säkerställa att 
sprängningar inte orsakar stenkast som kan skada eller påverka tra-
fik/trafikanter på väg E10 eller malmbanan. För det fall bolaget bedömer 
att inga villkor eller ytterligare skyddsåtgärder behöver vidtas utöver åt-
gärden med anpassning av sprängtekniska förutsättningar ska bolaget 
tydligare motivera varför den åtgärden ska anses vara tillräcklig med 
hänvisning till riskerna för stenkast mot väg E10 och malmbanan. 

Sprängmedel med väteperoxid.
Bolaget har i den tekniska beskrivningen och i miljökonsekvensbeskriv-
ningen uppgivit att sprängmedel baserade på väteperoxid som ett alter-
nativ till ammoniumnitrat kan komma att användas vid produktions-
sprängning. Någon närmare beskrivning av vilka mängder som årligen 
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kommer att förbrukas eller miljökonsekvenserna av en sådan användning 
kan länsstyrelsen inte finna.

Behov av komplettering
För att kunna bedöma huruvida användandet av sprängmedel som base-
ras på väteperoxid vid produktionssprängningar är lämpligt ur olika per-
spektiv anser länsstyrelsen att bolaget bland annat ska redovisa mängder, 
risker (inkluderat säkerhetsdatablad) och vilken påverkan det har på be-
dömda utsläpp från verksamheten.

Damning
Länsstyrelsen har inom ramen för tillsynsarbetet med gruvverksamheter 
i Norrbottens län kunnat konstatera att spridning av stoft/damning från 
gruvverksamheterna periodvis är mycket svårbemästrat och något som 
allmänheten/boende särskilt i närheten av gruvområden stundtals finner 
mycket besvärande. Damning uppstår vid hantering av bergmaterial från 
bland annat krossnings- och sovringsverksamhet, i- och urlast-
ning/tippning, upplagshantering och från interna transporter samt externa 
transporter vid allmän väg. 

Bolaget har redovisat ett antal skyddsåtgärder för att begränsa sprid-
ningen av stoft från verksamheten så som inbyggnation av krossverk och 
transportband, inbyggnation av koncentratlager och vattenbegjutning av 
vägar. Bolaget föreslår också ett villkor som anger skyldighet att vidta 
åtgärder för att begränsa störande damning.

Länsstyrelsens erfarenhet är att åtgärder för att begränsa damning behö-
ver vidtas vid de platser där damning uppkommer redan innan störande 
damning uppstår. Från LKAB:s verksamhet i Kiruna uppkommer stund-
tals stoftspridning från främst krossnings- och sovringsverksamheten 
och lagerhanteringen på UNIO-området.  

Länsstyrelsen finner att ansökningsunderlaget i relevanta delar inte redo-
gör för damningsfrågan i tillräcklig utsträckning vad avser damningsalst-
rande arbetsmoment, konsekvenser eller åtaganden om reningsutrustning 
eller hur olika materiallager ska byggas in. 

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget ska komplettera ansökan med uppgifter 
om huruvida kross- och sovringsanläggningen kommer att förses med 
stoftreningsutrustning (ev villkorsförslag på haltnivåer) och en närmare 
beskrivning av utförandet av inbyggnation av olika materiallager. 

Med anledning av att LKAB bedriver gruvverksamhet intill Viscaria och 
har ett omfattande kontrollprogram avseende bland annat damning till 
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omgivningen anser länsstyrelsen att bolaget behöver lämna en närmare 
redovisning av hur de avser följa upp konsekvenserna av damning, se 
också kommentarerna under rubriken Kontrollprogram, i syfte att kunna 
bedöma ursprung av stoftspridning. 

Påverkan på våtmarker och åtagande om skydds-
infiltration
I den övre delen av Pahtajoki finns en risk för påverkan orsakad av den 
grundvattenavsänkning som sker vid gruvans avvattning och torrhåll-
ning. Grundvattenavsänkningen i berg kan också komma att påverka den 
intilliggande våtmarken inom Natura 2000-området Rautas. Bolaget har 
i den tekniska beskrivningen under rubriken Diken och vallar bland an-
nat redovisat att diken och/eller vallar kommer efter behov att anläggas 
runt de planerade dagbrotten för att minimera inläckage av vatten från 
omgivningen. Att minimera inläckage ligger i bolagets egenintresse ef-
tersom ett stort inflöde av vatten i dagbrotten innebär nackdelar i sam-
band med brytning. Den exakta utbredningen av vallar respektive diken 
runt dagbrottsområdena är dock inte utredd till fullo utan kommer att be-
stämmas i samband med att detaljprojektering genomförs.

Vallarna avses byggas upp av bergmaterial och/eller morän i syfte att 
kompaktera och konsolidera underliggande torv och därmed minska ge-
nomsläppligheten. Anlagda vallar ska även fungera som vägar i samband 
med avtäckningsarbeten inom våtmarksområdet och som transportvägar. 
Mindre vallar som inte behöver vara körbara kan byggas upp med morän 
från området direkt på underliggande morän, vilket förutsätter en relativt 
tät morän för att uppnå tillfredställande funktion. I den tekniska beskriv-
ningen, tabell 13, redovisas en schematisk illustration av vall/körväg an-
lagd av gråberg.

Länsstyrelsen bedömer att det finns osäkerheter i ansökningsunderlaget 
avseende vilken påverkan som prognostiserad grundvattenavsänkning 
kan komma att orsaka på omkringliggande våtmarker och Pahtajoki. Be-
dömningarna vilar, så som länsstyrelsen uppfattar det, på den redovisade 
yt- och grundvattenmodelleringen, bilaga B3, som utgår från modelle-
rade värden och bedömda kross- och sprickzoner samt geologin i övrigt i 
området. 

Bolaget har redovisat åtaganden om skyddsåtgärder för att kompensera 
påverkan från grundvattenavsänkningen på våtmarker i anslutning till 
gruvområdet i form av skyddsvallar i kombination med skyddsinfiltrat-
ion av vatten. Bolaget föreslår också ett villkor (6) varav det framgår att 
ett ”kontrollprogram för utredning av grundvattennivåer inom områden 
som bedöms särskilt känsliga samt av flöden i Pahtajoki ska ges in till 
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tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att tillståndet tagits i 
anspråk, eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten medger.” 

Vidare ska enligt förslaget till villkor ”Ett reviderat kontrollprogram 
med åtgärdsnivåer och åtgärder bestående i infiltration av vatten till 
mark och återföring av vatten till Pahtajoki, samt tid, placering och sätt 
för utförande av dessa,” ”ges in till tillsynsmyndigheten senast arton må-
nader efter det att tillståndet tagits i anspråk, eller den senare tidpunkt 
som tillsynsmyndigheten medger.” 

Bolaget beskriver också att vatten kan pumpas för att upprätthålla flödet 
i Pahtajokis övre delar samt i N2000-områdets våtmarker. Bolaget anger 
att flödet på utgående vatten kan anpassas till recipienten – mer eller 
mindre utgående vatten kan pumpas till Luossajärvis utskovskanal alter-
nativt till Luossajärvi beroende på flödet i Pahtajoki. Avseende utsläpp 
till Luossajärvi menar bolaget att det skulle bidra till att förbättra vatten-
kvaliteten i sjön (vilket kommenteras nedan under rubriken Påverkan på 
recipienter). 

Länsstyrelsen kan inte finna någon närmare beskrivning av hur bolaget 
avser att anläggningen för infiltrering av vatten i intilliggande våtmark 
ska utföras, lokaliseras eller drivas. Vidare kan länsstyrelsen inte finna 
någon närmare beskrivning av topografin i området i ett kartunderlag 
som redovisar/förklarar vilket område som föreslagna åtgärder avser att 
skydda och det influensområde i intilliggande våtmarker som bedöms 
föreligga. Länsstyrelsen kan konstatera att markområdet vid dagbrottet i 
d-zonen lutar i nordlig och västlig riktning och ligger högre i terrängen 
än våtmarkerna väster om dagbrottet.

Länsstyrelsen saknar även en bedömning av vad som avses uppnås med 
föreslagna skyddsåtgärder, exempelvis anläggandet av vallar, kopplat till 
den vattenhanteringsplan som finns upprättad för verksamheten. Är före-
slagen bästa möjliga teknik? Länsstyrelsen anser att bolaget på ett tydli-
gare sätt behöver redovisa hur grundvattenavsänkningen i intilliggande 
våtmarker avses motverkas och huruvida föreslagna åtgärder är tillräck-
liga. 

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget ska redovisa på vilket sätt den föreslagna 
metoden med utlägg av bergkross är tillräcklig för att förhindra eller mi-
nimera läckage av vatten från intilliggande våtmarker till dagbrott också 
med hänsyn till den avsänkning av grundvatten som väntas i berg och 
dess effekter på våtmarkerna. Bolaget behöver också förtydliga vad som 
måste uppnås och vilka tröskelvärden för påverkan som bedöms före-
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ligga för inläckage från våtmarker/vall och/eller grundvattenavsänkning 
i berg. 

Till detta saknar länsstyrelsen också en redovisning av alternativa meto-
der till den föreslagna åtgärden med utlägg av bergkross i vallar som av-
ser att komprimera underliggande torv i syfte att uppnå minskat inläck-
age. Ett sådant alternativ (exempelvis moränvall som grundläggs på mo-
rän) behöver beskrivas i ljuset av behovet av minskat alternativt uteslutet 
inläckage från intilliggande våtmarker jämfört med valt alternativ samt 
effekter på våtmarken genom grundvattenavsänkning i berg och behovet 
av vatten i övrigt enligt vattenbalansberäkningen. 

Länsstyrelsen anser också att bolaget ska redovisa hur anläggning-
en/anläggningarna för infiltrering av vatten i intilliggande våtmarker ska 
utformas, var den ska förläggas, när den senast ska vara utförd och vilka 
effekter som avses uppnås. Den anläggning som behövs för överledning 
av vatten till Pahtajoki ska även beskrivas närmare avseende lokali-
sering, utförande och funktion. Även vilket vatten, inklusive kvalitet, 
som avses nyttjas för infiltrering och eller för överledning behöver redo-
visas och eventuella effekter konsekvensbedömas.

Grundvattenbrunnar
Bolaget har, såvitt länsstyrelsen nu uppfattar syftet, redogjort i miljökon-
sekvensbeskrivningen att särskilda grundvattenbrunnar är lokaliserade 
vid sidan av dagbrotten och underjordsgruvan för att kunna avsänka 
grundvattnet i området och uppfordra ett i huvudsak renare grundvatten. 
Någon närmare redovisning för var och till vilka nivåer sådana brunnar 
ska lokaliseras, yrkanden m.m. eller redogörelse för konsekvenser har 
inte presenterats i ansökan med tillhörande bilagor.

Behov av komplettering
För det fall bolaget avser att anlägga särskilda grundvattenbrunnar för 
avsänkning av grundvatten runt dagbrott och underjordsgruvor behöver 
ansökan kompletteras med uppgifter om var och till vilka nivåer sådana 
brunnar avses anläggas samt en redovisning av hanteringen av vattnet i 
övrigt och konsekvenserna för miljön.

Slam från vattenrening
Bolaget har i den tekniska beskrivningen uppgett att ett slamflöde kom-
mer att genereras från vattenreningen antingen som avvattnat eller icke-
avvattnat slam, beroende på vilka deponeringsmöjligheter som finns 
inom verksamheten under olika delar av driftsfasen. Bolaget uppger 
också att en utredning pågår för att undersöka om det är möjligt att sam-
deponera slam från vattenreningen med sand från anrikningsverket i det 
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nya sandmagasinet. Bolaget utreder också om deponering av slam från 
vattenreningen kan ske i särskilda celler i sandmagasinet alternativt ge-
nom deponering i geotuber. Mängderna avfall i form av slam från vat-
tenreningen varierar mellan 2 kton och 53 kton beroende på vilken vat-
tenhalt som slammet har. 

Behov av komplettering
Bolaget har beskrivit att slam från sedimentationsbassänger utgör utvin-
ningsavfall och kan deponeras i en utvinningsavfallsanläggning. Även 
vattenreningsprocesserna som beskrivs i ansökan skulle kunna anses 
vara en form av sedimentationsbassäng. 

Länsstyrelsen anser att bolaget ska komplettera ansökan i relevanta delar 
med en beskrivning av vald metod för omhändertagande av avfall/slam 
från vattenreningen som ansökan ska omfatta och en karaktärise-
ring/beskrivning av avfallet som behöver göras för det fall det avses 
samdeponeras i sandmagasinet. Därtill behöver bolaget redovisa vilka 
miljökonsekvenser som hanteringen av slammet från vattenreningen kan 
orsaka under drift och i ett efterbehandlingsskede.

Kontrollprogram
Bolaget har i ansökningshandlingarna och i förslag till villkor på ett fler-
tal ämnesområden uppgivit och refererat till att ett kontrollprogram kom-
mer att ges in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från det att till-
ståndet tas i anspråk. Bolaget har i bilaga A 5, förslag till kontrollpro-
grammets omfattning, under några rubriker översiktligt redogjort för vad 
som avses övervakas ur ett allmänt perspektiv.

Länsstyrelsen anser att det är viktig att i ett tidigt skede kunna följa och 
bedöma bolagets resonemang kring uppföljning och kontroll av den 
sökta verksamheten. Ett mer utförligt kontrollprogram ger bättre förut-
sättningar för bedömning och värdering av redovisad miljöpåverkan och 
fungerar också som underlag för bedömning huruvida förslag till villkor 
kan anses vara rimliga mm. Exempelvis kan nämnas uppföljningen kring 
påverkan på omgivande värden och vid vilka platser/punkter som kon-
troll och uppföljning avses ske. Vad avser den slutliga utformningen av 
kontrollprogrammet så kan det ske fortlöpande i samråd med tillsyns-
myndigheten allteftersom verksamheten förändras.

Behov av komplettering  
Länsstyrelsen anser att bolaget ska komplettera ansökningsunderlaget 
med ett förslag till kontrollprogram som innefattar den miljökontroll 
som behöver utföras enligt bland annat det som framgår av bolagets an-
sökan gällande villkor och skyddsåtgärder, samt övrig miljökontroll som 
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behöver utföras. När, var och hur verksamheten avses följas upp ska 
också redovisas skriftligt tillsammans med ett tillräckligt tydligt kart-
material. Punkter/platser kan också behöva anges med koordinater.

Förslaget till kontrollprogram ska även omfatta utvinningsavfall, sand- 
och gråbergsmagasinet enligt 83 § utvinningsavfallsförordningen i den 
utsträckning som kan anses vara motiverad. Länsstyrelsen anser att bola-
get bland annat med viss regelbundenhet över tid behöver kontrollera 
huruvida den deponerade anrikningssanden och gråberget har de progno-
stiserade nettobuffrande egenskaper som uppgivits i ansökningsunderla-
get. 

Även hur bolaget avser att följa upp risker med stenkast behöver redovi-
sas i kontrollprogrammet.

Som ett bra exempel på förslag till kontrollprogram kan länsstyrelsen 
hänvisa till aktbilaga 119 i det pågående ansökningsmålet mål nr 
M 1573-20. 

Flotationskemikalier
Av den tekniska beskrivningen under 15.4.1 framgår att den planerade 
gruvverksamheten innebär att kemikalier och insatsmaterial kommer att 
användas. Främst kommer kemikalierna att användas i anrikningsverkets 
flotationsdel, där de är en förutsättning för att separationen av värdefull 
mineral från gråberg skall kunna utföras. Den beräknade förbrukningen 
av insatsvaror till anrikningsverket baseras på de laborationsförsök som 
hittills har utförts. I avsnittet redovisas i tabell 13 den årliga genomsnitt-
liga förbrukningen.

Som samlarreagens uppges att Xantater ska nyttjas i processen. Exempel 
på möjliga produkter är; Natriumetylxantat (SEX), Natriumisopropyl-
xantat (SIPX) och Kaliumamylxantat (PAX/KAX). Förbrukningen be-
räknas uppgå till 100 – 300 gram per ton råmalm vilket kan resultera i en 
årlig förbrukning av cirka 900 ton per år vid sökt högsta produktion. 

Det är känt att Xantater har effekter på djur och växter i vattenmiljöer. 
Någon beskrivning av effekterna på miljön orsakad av användandet av 
ovan nämnda kemikalier finns inte i miljökonsekvensbeskrivningen så-
vitt länsstyrelsen kunnat finna. 

Behov av komplettering
Länsstyrelsen finner att bolaget ska komplettera ansökningshandlingarna 
i relevanta delar med närmare beskrivningar av de kemikalier som avses 
eller kan komma att nyttjas inklusive säkerhetsdatablad för aktuella ke-
mikalier i den planerande flotationsprocessen. Därtill ska miljökonse-
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kvenserna som kan uppkomma genom bräddning av vatten innehållande 
bedömda halter av relevanta processkemikalier (främst Xantater och 
andra miljöpåverkande kemikalier) beskrivas. Länsstyrelsen anser också 
att bolaget ska redovisa resthalter, bioackumulering, nedbrytningstakt 
etc. i recipient nedströms verksamheten för relevanta processkemikalier. 
Om det föreligger osäkerheter huruvida recipienten kan komma att på-
verkas är det lämpligt att göra en miljöriskanalys (exempelvis 
PEC/PNEC- analys) vad gäller den kontinuerliga användningen av kemi-
kalier.

Utsläpp av orenat vatten
Bolaget har redogjort för att den vattenvolymen som inte recirkuleras 
inom verksamheten behöver avbördas vilket kommer att ske genom 
pumpning från klarningsmagasinet till reningsanläggningen varefter 
vattnet avbördas till recipient. Huvuddelen av vattnet kommer att ge-
nomgå erforderlig rening innan avbördning till recipient men under hög-
flödesperioder kommer det inte vara tekniskt möjligt att rena allt vatten. 
På årsbasis uppskattas orenad bräddning förbi reningsverket uppgå till 
drygt 10% av den vattenvolym som årligen hanteras inom verksamheten. 
Bolaget har redovisat två punkter för bräddning av överskottsvatten. 

Enligt förlag till provisorisk föreskrift i ansökan kommer verksamhetens 
utsläpp av överskottsvatten under såväl avvattnings- som driftsfas, med 
undantag för vatten för bräddning, genomgå rening med föreslagen sand-
filtrering och jonbytesteknik innan det släpps till recipient. Till dess att 
annat bestäms får halterna i renat överskottsvatten som släpps ut till reci-
pient som riktvärde och årsmedelvärde (avser lösta halter filtrerade med 
0,45 μm filter) inte överskrida i tabellen angivna värdena, se nedan.

Behov av komplettering
I syfte att kunna bedöma och följa upp konsekvenserna av verksamheten 
och påverkan på miljökvalitetsnormerna anser länsstyrelsen att bolaget 
behöver 1) bestämma den eller de platser där vatten från verksamheten 
ska bräddas, 2) redovisa förslag till haltvillkor för en eller flera lämpliga 
platser i recipient i anslutning till vald eller valda platser för bräddning. 

Bolaget behöver motivera både platsvalet och haltgränser i förslag till 
villkor med beaktande av vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap 4 
§ miljöbalken avseende prövningen av sökt verksamhet som kan inne-
bära en försämring eller äventyr av status för en vattenförekomst. För-
slag till haltvillkor i recipient tar också hänsyn till det orenade vatten 
som periodvis bedöms behöva bräddas från verksamheten.

Även vilka mängder vatten som avses bräddas från verksamheten i för-
hållande till vattenflödet i recipienten behöver preciseras och omfattas 
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av förslag till villkor eller provisorisk föreskrift för det fall enbart halt-
villkor i bräddat vatten ska kunna fastställas och bedömas.

Påverkan på recipienter och prövotidsvillkor
Länsstyrelsen kan konstatera att bolaget till största del har redovisat 
vilka livsmiljöer och arter som kan komma att påverkas av den sökta 
verksamheten. Länsstyrelsen kan dock inte finna någon närmare beskriv-
ning av vilka naturvärden i Leväjärvi och Leväjoki som kan komma att 
påverkas genom redovisade utsläpp via klarningsmagasinet. 

I vattenhanteringsplanen lyfter bolaget möjligheten att avbörda vatten di-
rekt till Luossajärvi via bäcksystemet som via Leväjärvi avvattnar det 
nuvarande sandmagasinet. I Bilaga B5 nämns att fjädermygglarver från 
Leväjärvi har analyserats avseende mundelsskador, men inga andra bio-
logiska undersökningar tycks vara gjorda där. 

Bolaget redovisar också att våtmarken nedströms kanalen kan fungera 
som ett reningssteg. Bolaget har inte lämnat någon närmare beskrivning 
över denna funktion och vilken effekt som kan förväntas. 

Bolaget har även redovisat att utsläpp till vatten under driftsfasen kom-
mer bestå av överskottsvatten från klarningsmagasinet och inkluderar 
dels vatten som genomgår rening, dels vatten som bräddas utan rening, 
vilket framför allt förväntas inträffa vid höga flöden. Under den föregå-
ende avvattningsfasen består utsläpp till vatten i stället av vatten som 
pumpats ur gruvan, vilket ska genomgå rening.

Bolaget föreslår att frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för ut-
släpp till vatten skjuts upp under en prövotid under vilken följande ut-
redning ska vidtas:

Bolaget ska utreda de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsätt-
ningarna att begränsa verksamhetens utsläpp till vatten. Resultatet av ut-
redningarna ska ges in till mark- och miljödomstolen senast tre år efter 
det att tillståndet har vunnit laga kraft.

Under prövotiden föreslås följande provisoriska föreskrift gälla:

Verksamhetens utsläpp av överskottsvatten under såväl avvattnings- som 
driftsfas, med undantag för vatten för bräddning, ska genomgå rening 
med föreslagen sandfiltrering och jonbytesteknik innan det släpps till re-
cipient. Till dess att annat bestäms får halterna i renat överskottsvatten 
som släpps ut till recipient som riktvärde och årsmedelvärde (avser lösta 
halter filtrerade med 0,45 μm filter) inte överskrida följande värden.
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Ämne Halt avvattning Halt drift

Kobolt 5 μg/l 2 μg/l

Koppar 5 μg/l 3 μg/l

Nickel 5 μg/l 3 μg/l

Zink 10 μg/l 5 μg/l

Uran 5 μg/l 1 μg/l

Bolaget föreslår att frågan om slutliga villkor för utsläpp till vatten sätts 
på prövotid och att provisorisk föreskrift för ämnena kobolt, koppar, 
nickel, zink och uran ska föreskrivas enligt ovan. 

Länsstyrelsen är av uppfattningen att bolaget har redovisat en funge-
rande metod för rening av vatten som möjliggör fastställandet av villkor 
för verksamheten med hänvisning till bestämmelsen i 5 kap. 4 § miljö-
balken avseende otillåten påverkan på berörda vattenförekomster.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget behöver tydligare förklara på vilket sätt 
miljökvalitetsnormerna i Pathajoki och Luossajärvi avses följas med 
hänvisning till haltvillkor i och/eller till recipient på representativa plat-
ser för vattenförekomsterna. Bolaget behöver redovisa närmare var ut-
släpp av vatten till recipient ska ske samt var uppföljningen avses ge-
nomföras. Därtill anser länsstyrelsen att bolaget behöver precisera de 
haltgränser för relevanta ämnen som ska gälla vid utpekade platser för 
uppföljning samt med en motivering till ställningstagandet.  

Utsläppsvillkor för bräddat vatten behöver ange halter och totala mäng-
der av de ämnen som släpps ut samt vilka vattenmängder som avses 
bräddas. Villkoren behöver omfatta även en skyddsnivå för kroniska och 
akuta effekter för relevanta växter och organismer i recipienten. Länssty-
relsen anser att månadsmedelvärden och maximalt tillåtna halter ska til-
lämpas då det gäller haltvillkor för utsläpp till vatten.  

Länsstyrelsen anser att bolaget ska redovisa de naturvärden som finns i 
Leväjärvi och Leväjoki. I vattenhanteringsplanen lyfter bolaget möjlig-
heten att avbörda vatten direkt till Luossajärvi via bäcksystemet som via 
Leväjärvi avvattnar det nuvarande sandmagasinet. I Bilaga B5 nämns att 
fjädermygglarver från Leväjärvi har analyserats avseende mundelsska-
dor, men inga andra biologiska undersökningar tycks vara gjorda där. 
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Länsstyrelsen anser vidare att bolaget ska redovisa hur och, över tid, i 
vilken omfattning våtmarken nedströms kanalen kan fungera som ett re-
ningssteg. Bolaget behöver också lämna en redogörelse över de tids-
mässiga förhållandena mellan bräddning av vatten till utskovskanalen 
och när/hur detta vatten blandas in i Pahtajoki och när halter av ämnen 
kan förväntas detekteras i punkten för uppföljning. Huruvida fastlägg-
ning av ämnen sker kan bero på om våtmarken i huvudsak är vattenmät-
tad eller inte, vilken kan variera över tid, översilning jämfört med infil-
trering. 

Slutligen behöver bolaget förtydliga hur det menar med att bräddning av 
renat processvatten till Leväjärvi och Luossajärvi skulle bidra till att för-
bättra vattenkvaliteten i sjön. Luossajärvi har tidsfrist till 2027 för att 
uppnå god status för nitrat, zink, uran, näringsämnen (fosfor), konnekti-
vitet, morfologi och fisk. Pahtajoki har tidsfrist till 2027 för uran. Även 
ett renat vatten med givna haltvillkor behöver förhålla sig till miljökvali-
tetsnormerna och ovan nämnda tidsfrist.

Artskyddbestämmelser och dispensprövning
Bolaget yrkar enligt 3 (e) att Mark- och miljödomstolen meddelar dis-
pens från förbudet i 6 § artskyddsförordningen (2007:845) för följande 
arter som kan påverkas av sökt verksamhet: skogsödla (Zootoca 
vivipara) och vanlig groda (Rana temporaria).

Bolaget yrkar reservationsvis att Mark- och miljödomstolen meddelar, 
för det fall domstolen bedömer att dispens behövs, dispens från något av 
förbuden i 4, 6, 7, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen för sådan av nedan-
stående fridlysta arter, eller andra fridlysta arter, som bedöms kunna fö-
rekomma inom eller i närheten av verksamhetsområdet och som kan på-
verkas av sökt verksamhet: 

(4 §) Bergfink, Björktrast, Blå kärrhök, Blåhake, Bläsand, Buskskvätta, 
Dalripa, Drillsnäppa, Enkelbeckasin, Fjällvråk, Gluttsnäppa, Grå flug-
snappare, Gråsiska, Gräsand, Grönbena, Gulärla, Gök, Hökuggla, Jord-
uggla, Knipa, Kricka, Kråka, Lappmes, Ljungpipare, Lövsångare, 
Mindre hackspett, Rödbena, Rödstjärt, Rödvingetrast, Salskrake, Små-
skrake, Småspov, Stenfalk, Stenskvätta, Större strandpipare, 
Svartsnäppa, Svärta, Sångsvan, Sädesärla, Sävsparv, Sävsångare, Tall-
tita, Taltrast, Tornfalk, Trana, Vigg,

(7 §) Myrbräcka, Venhavre, 

(8 §) Brudsporre, Grönkulla, Korallrot, Långskaftad svanmossa, Skogs-
nycklar, Spindelblomster, 
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(9 §) Groddlummer, Finnlummer, Fjällummer, Nordlummer, Riplum-
mer.

Allmänt
Länsstyrelsen anser att den sökta verksamheten, på så sätt som bolaget 
redogjort för den, träffar förbuden i artskyddsförordningen för ett flertal 
av redovisade arter varför länsstyrelsen bedömer att ett yrkande om dis-
pens fordras för att kunna bedöma den sökta verksamhetens inverkan en-
ligt bestämmelserna i 11 och 13-15 §§ artskyddsförordningen. 

I syfte att undvika att träffas av förbuden i 4 och 6-9 §§ artskyddsförord-
ningen har bolaget föreslagit vissa skyddsåtgärder. Vad gäller flytt av 
växter som omfattas av fridlysning har Mark- och miljööverdomstolen 
(exempelvis mål nr M 4490-18) funnit att även borttagande av växter i 
samband med t.ex. ett exploateringsföretag omfattas av förbuden i 8 § 
Artskyddsförordningen. Även om ordet ”flytta” inte uttryckligen nämns 
i 8 § Artskyddsförordningen framstår det som klart att en åtgärd som in-
nebär att man flyttar en växt är att likställa med de handhavanden som 
anges i bestämmelsen. Länsstyrelsen anser att flytt av växtarter skyddade 
enligt artskyddsförordningen omfattas av förbud varför dispens fordras 
för att kunna pröva verksamhetens påverkan på redovisade arter och ut-
förandet av flytt. Länsstyrelsen finner det inte möjligt att undvika en dis-
pensprövning genom att flytta bestånd av skyddade arter (växter). Det är 
först vid en dispensprövning som påverkan på gynnsam bevarandestatus 
ska beaktas varvid flytt kan prövas som en kompensation eller skyddsåt-
gärd i någon utsträckning.

Bolaget föreslår att vissa förebyggande insatser kan utföras i syfte att 
förbättra den ekologiska funktionen av närområdet som fortplantnings-
område/viloplats när mark tas i anspråk av verksamheten. Bolaget före-
slår åtgärder i form av bland annat tillskapande av boplatser (fågelhol-
kar), veteranisering av lövträd, utläggande av död ved och anläggande 
eller restaurering av våtmarker. Länsstyrelsen finner att vissa av de före-
slagna åtgärderna är skyddsåtgärder som kan vidtas för att und-
vika/minimera påverkan medan några av förslagen är ren kompensation 
för habitatförlust och ska, om bolaget får tillstånd till verksamheten, ingå 
i kompensationsplanen. Det är viktigt att bolaget tydligt redogör för och 
skiljer mellan skyddsåtgärder och kompensation.

Länsstyrelsen anser att den lokala och regionala geografiska nivå, dvs 
Torne lappmark, som bolaget redovisat för samtliga fågelarter, inte är 
rimlig. Avgränsningen av vad som ska anses vara lokal geografisk nivå i 
syfte att kunna bedöma om den lokala populationen inte påverkas på ett 
otillåtet sätt borde rimligtvis vara olika beroende på fågelart och kan i 
flera fall vara betydligt mindre än hela Torne lappmark. Exempelvis har 
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rovfåglar generellt stora revir och tättingar små revir, vilket medför olika 
lokala geografiska nivåer för respektive art.

Bolaget uppger i ansökan bland annat att regeringen aviserat ändringar i 
Artskyddsförordningen och att denna står inför omfattande ändringar. 
Länsstyrelsen anser att detta inte kan tas i beaktande i den pågående 
prövning utan verksamheten ska prövas utifrån gällande lagstiftning och 
senare tids praxis. 

Behov av komplettering
Länsstyrelsen finner, med hänvisning till vad som anges ovan, att bola-
get behöver yrka om dispens för de olika arter som genom den sökta 
verksamheten träffas av förbuden i 4, 6-9 §§ artskyddsförordningen. 
Därtill behövs ett beslutsunderlag som möjliggör en bedömning av tillåt-
ligheten enligt 11 och 13-15 §§ artskyddsförordningen. Bolaget behöver 
också förtydliga på vilket sätt eventuella skyddsåtgärder motiverar att 
dispens inte fordras för den sökta verksamhetens påverkan på berörda ar-
ter inom och utanför verksamhetsområdet.

Länsstyrelsen anser också att bolaget lämpligen sammanfattar artskydds-
frågorna i ett eget kapitel i miljökonsekvensbeskrivningen. En samman-
ställd bedömning för varje art bör även redovisas i miljökonsekvensbe-
skrivningen i stället för att framgå enbart i en bilaga. 

Bolaget beskriver störningen på arter genom buller endast under bygg-
nadsfasen varför störningen därför anses som en övergående och för-
sumbar påverkan. Länsstyrelsen finner att redovisning av påverkan av 
buller ska göras även för driftsfasen då den är långsiktig och därför kan 
ha större påverkan på känsliga arter och habitat (kontinuerlig ekologisk 
funktion) inom och utanför det angivna verksamhetsområdet i ett längre 
perspektiv. Bolaget behöver också beakta och väga in, i en samlad be-
dömning, de enskilda arternas behov och känslighet vid exempelvis fort-
plantning eller födosök inom de av verksamheten påverkade områdena.

Länsstyrelsen anser att bolaget ska komplettera utredningen med vilken 
lokal och regional geografisk nivå som avses för varje fågelart samt en 
motivering till det.

Arter och dispens
I det följande kommenterar länsstyrelsen vad myndigheten anser om det 
som bolaget har redovisat om enskilda arter, underlag och genomförd in-
ventering.

Bolaget redovisar att fågelinventeringar har genomförts 2015, 2016 och 
2021 inom verksamhetsområdet samt i omgivande områden där grund-
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vattenavsänkning eller störningseffekter i form av buller och visuell stör-
ning kan uppkomma. Bolaget har avgränsat den fördjupande redogörel-
sen av fågelarter till störningskänsliga fåglar som förekommer i områden 
där den ekvivalenta ljudnivån vid något skede överstiger 50 dB (Aeq).

Bolaget redogör att 15 arter ingår i Fågeldirektivets bilaga 1 samt att 28 
arter är rödlistade. Av dessa 43 arter är 32 bekräftat (2021) vara häck-
ande fågelarter som påträffats inom det planerade verksamhetsområdet. 
Resterande var osäkra häckningsarter i området alternativt endast note-
rade som häckande vid inventeringar 2015–2016. Enligt SLU har exem-
pelvis svärtan minskat med 32% i Sverige under de senaste 21 åren och 
är inom sitt häckningsområde spridd över stora områden. På lokaler med 
tätare förekomst bör arten ges hög prioritet vid all översiktlig planering. 
I ansökan anges att svärtan är en störningskänslig art och nyttjar sanno-
likt flera olika sjöar i närområdet för födosök. Det är dock inte tydligt ut-
ifrån enstaka observationer var den faktiska häckningslokalen finns.  

Länsstyrelsen anser att avgränsningen av inventerat område i stället be-
höver utgå från gränsvärdet 45 dB (Aeq) eftersom inventeringen avser 
störningskänsliga fåglar. En grundligare utredning baserad på detta 
gränsvärde fångar upp fler fågelarter där kontinuerlig ekologisk funktion 
på lokal geografisk nivå faktiskt kan komma att påverkas negativt.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att en kompletterande inventering av fåglar behöver 
utföras enligt vad som framgår ovan. 

Länsstyrelsen anser att även fågelarter med nedåtgående trend behöver 
ingå i de arter som inventeringen ska omfatta. Dit hör bland annat dvärg-
beckasin, dvärgsparv och backsvala som noterats vid inventeringarna där 
dvärgbeckasin är en indikation på värdefulla fågelmyrar.

Utter
Utter är utpekad EU-art som är upptagen i bilaga 1 till Artskyddsförord-
ningen (N-art) och är skyddad enligt 4 § Artskyddsförordningen. 

Utterns fortplantningsområden är definierade som grytet samt omgi-
vande strandsträckor 500 meter från boet. Utterns viloplats definieras 
som hela hemområdet (reviret) med särskilt beaktande av strömmande 
vattendragssträckor och strandområden med brinkar och strandnära träd-
vegetation. 

Enligt bolagets ansökan kommer en omledning av bäck ske inom verk-
samhetsområdet. Även två tjärnar kommer att avvattnas. Utifrån bola-
gets beskrivning bedömer länsstyrelsen att planerade åtgärder i nämnda 
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vattenmiljöer och övriga angränsande områden kan få en betydande på-
verkan på miljön. I samma område har inventering av utter visat att åt-
minstone en familjegrupp använder området för födosökning vintertid. 
En ungefärlig sträcka om två kilometer finns inom verksamhetsområdet, 
vilket är tillräckligt stort för att viloplatser kan förväntas förekomma. 
Bolaget konstaterar i bilaga B8 (s.78) att området kommer förlora sitt 
nuvarande värde som födosökningsområde.

Bolagets resonemang för varför dispenskravet för utter (4 § artskydds-
förordningen) inte utlöses (avsiktlighet) är, enligt länsstyrelsens mening, 
felaktig, se ovan under rubriken Allmänt. Länsstyrelsen menar att bola-
get i detta fall avser verkställa sökt gruvverksamhet (med avsikt) och att 
det är medvetet om att födosökningsområden inom verksamhetsområdet 
kommer att försvinna. Den beskrivna störningen i det område som tjänar 
som födosökningsområde för en hona med ungar torde kunna träffa för-
budet mot att avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, upp-
födnings-, övervintrings- och flyttningsperioder (4 § 2 artskyddsförord-
ningen). 

Det är även troligt att viloplatser inom verksamhetsområdet kommer att 
påverkas eller försvinna. Det är inte heller säkerställt att fortplantnings-
områden inte påverkas (4 § 4 artskyddsförordningen) då utterns gryt och 
fortplantningsområden generellt är svårinventerade. För punkten 4 är 
upprätthållandet av kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) det som ska 
bedömas ifall dispenskravet utlöses eller inte. 

Behov av komplettering
Sammantaget anser länsstyrelsen att frågan om huruvida dispens från 
förbuden i artskyddsförordningen avseende utter utlöses eller inte behö-
ver förtydligas ytterligare. 

Eftersom länsstyrelsen bedömer att det råder osäkerhet om huruvida ut-
ter kommer att påverkas på ett otillåtet sätt eller inte av den sökta verk-
samheten behöver bolaget komplettera ansökan med ytterligare uppgifter 
om förekomst av utter och bedömd påverkan enligt ovan. 

Svärta och Salskrake
Svärta har minskat med 32% under de senaste 21 åren (tre generationer). 
Minskningen i antal anses bero på kvalitén på artens habitat (svärtan krä-
ver klart vatten för sitt näringssök). Svärtan är inom sitt häckningsom-
råde spridd över stora områden. På lokaler med tätare förekomst bör ar-
tens ges hög prioritet vid all översiktlig planering. Bland de störnings-
känsliga arterna nyttjar svärta och salskrake sannolikt flera olika sjöar i 
närområdet för födosök och det är inte tydligt utifrån enstaka observat-
ioner var den faktiska häckningslokalen finns. 
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Svartsnäppa, varav 84 % av populationen häckar i Norrbotten, är en 
ansvarsart för länet. Arten minskar och är en indikatorart för värdefulla 
fågelmyrar. Dvärgbeckasinen, där 75 % av populationen häckar i Norr-
botten, är också en ansvarsart för länet. Även den indikerar värdefulla 
fågelmyrar.

Länsstyrelsen ställer sig också frågande till resonemanget om gränsen 
för populationsstorlekar som bolaget redovisar på sidan 93 i bilaga B8, 
en populationsstorlek för bland annat salskrake på 1000 par inom Torne 
lappmark (Kiruna kommun).

Behov av komplettering
Länsstyrelsen bedömer att det finns en osäkerhet var faktiska häcknings-
lokaler för svärta och salskrake finns varför bolaget behöver utreda detta 
närmare genom inventering. Bolaget behöver också förtydliga och för-
klara vad uppgiften om antal par av salskrake inom Torne lappmark 
grundar sig på. 

Länsstyrelsen anser också att bolaget ska redovisa en bedömning av hur 
verksamheten kan komma att påverkan Svartsnäppa och Dvärgbeckasin 
och även specifikt på den lokala och regionala geografiska nivån. Back-
svala, som har noterats vid inventeringen 2021, är rödlistad som sårbar 
och bör, enligt länsstyrelsens mening, ingå i prioriterade arter då den har 
nedåtgående trend. För salskrake häckar 89 % av populationen i Norr-
botten, vilket även den är en ansvarsart för länet. Länsstyrelsen anser att 
bolaget behöver genomföra en kompletterande inventering i syfte att 
klargöra förekomst av bland annat nämnda arter och för att klargöra 
huruvida tjärnar med mera inom påverkansområdet nyttjas för häckning.

Myrbräcka och Långskaftad svanmossa
Enligt resultat från inventering förekommer uppemot 50 plantor av myr-
bräcka inom verksamhetsområdet vars växtplats kommer att försvinna 
vid avbaning av marken. Myrbräcka är en utpekad EU-art som är uppta-
gen i bilaga 1 till Artskyddsförordningen (N-art). Myrbräcka är rödlistad 
i kategorin nära hotad (NT). Myrbräcka har gynnsam status med stabil 
trend inom den alpina regionen i rapporteringen till EU (2019) av beva-
randestatus 2013-2018.  

Bolaget hänvisar till att ”Då syftet med en verksamhet uppenbart är ett 
annat än att skada fridlysta arter krävs det, enligt praxis från mark- och 
miljödomstolen, en risk för påverkan på artens bevarandestatus i om-
rådet för att förbudet i 7 § Artskyddsförordningen ska aktualiseras”. 

Långskaftad svanmossa är en så kallad Natura 2000 art som är sårbar en-
ligt rödlistan och har ogynnsam bevarandestatus på EU-nivå i samtliga 



Länsstyrelsen Norrbotten Yttrande 

2022-06-15 

25 (37)

551-7215-2022
 

biogeografiska regioner där den förekommer. Den har dock gynnsam be-
varandestatus i alpin region i Sverige, men ogynnsam dålig i boreal reg-
ion. Om denna art påverkas negativt på något sätt inom alpin region 
skulle det kunna leda till att arten inte längre har gynnsam bevarandesta-
tus vid nästa Artikel-17 rapportering till EU. Bolaget uppger att som 
skyddsåtgärd för att bevara den specifika förekomsten av långskaftad 
svanmossa kan transplantation genomföras till annan växtplats. Bolaget 
uppger att transplantation av andra mossor har utförts tidigare med lyck-
ade resultat, även om inga kända försök gjorts med denna art. Då detta är 
en oprövad metod för den specifika arten är det inte säkert om denna 
metod skulle lyckas. 

Länsstyrelsen finner att de åtgärder som bolaget föreslår att vidta, flytt 
av Myrbräcka och Långskaftad svanmossa, inte är tillåten utan dispens.

Behov av komplettering 
Länsstyrelsen hänvisar också i denna del till vad som ovan påtalas under 
rubriken Behov av komplettering/Allmänt om när kravet på dispens in-
faller avseende påverkan på skyddade arter.

Länsstyrelsen anser att bolaget behöver komplettera sin utredning kring 
den långskaftade svanmossan som enligt underlaget finns inom verksam-
hetsområdet. Bolaget behöver redogöra ytterligare för genomförandet av 
åtgärden med flytt av art/arter och bedömning av förutsättningarna för 
framgångsrik transplantation.

Grynsnäckor
Bolaget redovisar denna artgrupp i ansökan och anger att för två av ar-
terna finns potentiella lämpliga habitat och att skyddsinfiltration skulle 
kunna vara en lämplig skyddsåtgärd. Länsstyrelsen anser att en invente-
ring bör ske av dessa arter för att säkerställa om de finns i påverkansom-
rådet. För det fall sådana arter påträffas behöver bolaget ange på vilket 
sätt redovisad skyddsåtgärd säkerställer att förbuden i artskyddsförord-
ningen inte träffas.

Sibirisk kamgälsnäcka
Bolaget har redovisat fynd av Sibirisk kamgälsnäcka vid bottenfauna-
provtagning i Pahtajoki. Arten är mycket sällsynt, finns bara i norra Sve-
rige och har en nedåtgående trend. Arten är inte fridlyst men rödlistad. 
Länsstyrelsen anser att bolaget behöver redovisa de skyddsåtgärder som 
behöver vidtas för att arten inte påverkas negativt.
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Kompensationsplan
Länsstyrelsen är tveksam till om två av de föreslagna områdena, Hansi-
saari och Levävuoma, uppfyller kravet på additionalitet då dessa områ-
den redan är utpekade av myndigheten som områden med höga naturvär-
den och kan i framtiden komma att skyddas som naturreservat.

Natura 2000 
Verksamhetsområdet angränsar i väster till ett Natura 2000-område för 
Rautas Fjällurskog. Planerad gruvdrift innebär en grundvattensänkning 
som får effekter även utanför verksamhetsområdet inom Natura 2000-
område för Rautas fjällurskog. Utsläpp av vatten från sökt verksamhet 
avses ledas via våtmark till Pahtajoki som ingår i Natura 2000-området 
Torne och Kalix älvsystem. Bolaget bedömer att den planerade verksam-
heten, med beaktande av möjliga och föreslagna skyddsåtgärder, inte in-
nebär en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-områdena. Den 
sökta verksamheten bedöms därmed inte erfordra tillstånd enligt 7 kap. 
28 a § miljöbalken.

Länsstyrelsen delar inte bolagets bedömning att det inte erfordras till-
stånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Tillstånd fordras för att bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område.

På så sätt bolaget har beskrivit den påverkan som sökt verksamhet be-
döms orsaka huvudsakligen genom grundvattenavsänkning, ändrade flö-
den i vattensystem, tillförsel av metaller och ämnen från bräddat vatten 
till recipient och påverkan på vissa utpekade arter, bedömer länsstyrelsen 
att en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-områdena kommer 
att uppstå. Detta förtydligas genom att bolaget avser vidta skyddsåtgär-
der för att begränsa påverkan. Tröskel för att en prövning enligt 7 kap. 
28 a § miljöbalken behöver genomföras är låg och med hänvisning till 
redovisad miljöpåverkan bedöms en sådan prövning av sökt verksamhet 
fordras.

Behov av komplettering
De av bolaget föreslagna skyddsåtgärderna är, enligt länsstyrelsens me-
ning, inte tillräckligt väl beskrivna. Se länsstyrelsens kommentar under 
rubriken Påverkan på våtmarker och åtagande om skyddsinfiltration.

Avfallshanteringsplan

Avbaningsmassor och utvinningsavfall
Bolaget redovisar i avfallshanteringsplanen att morän och torv inom om-
rådena för de planerade dagbrotten kommer att avlägsnas och att avtäck-
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ning av områdena kommer ske både initialt och löpande under produkt-
ionsåren. Massor av morän ned till berggrunden, torv samt annan växt-
lighet schaktas bort och hanteras enskilt genom att avtäckningsmassorna 
planeras förvaras i separata upplag för att senare kunna användas som 
anläggningsmaterial och för efterbehandlingsåtgärder. Upplagens place-
ring inom industriområdet framgår av bilaga A1 områdeslayout.

Avbaningsmassor som uppkommer inom utvinningsindustri kan vara ut-
vinningsavfall. Enligt vägledning från Naturvårdsverket kan avbanings-
massor som uppkommer genom avtäckning/avbaning i syfte att möjlig-
göra bearbetning av malm vara utvinningsavfall och därmed ska omfat-
tas av planen. 

Behov av komplettering.
Länsstyrelsen vill att bolaget motiverar varför avbaningsmassor som 
uppkommer inom den sökta verksamheten inte ska anses vara ett utvin-
ningsavfall. I annat fall ska ansökan kompletteras med uppgifter enligt 
kraven i förordningen om utvinningsavfall gällande redogörelser och ka-
raktärisering av relevanta avbaningsmassor. 

Hantering av utvinningsavfall
Enligt bolaget kommer de två planerade gråbergsdeponierna att bestå av 
gråberg från samtliga brytzoner. Eftersom gråberget från de olika bryt-
zonerna kommer att blandas i deponierna gör bolaget bedömningen att 
gråbergsdeponierna kommer att vara nettobuffrande, dock inte inerta.

Länsstyrelsen saknar en närmare redovisning av vilken blandning av 
olika gråbergssorter som behöver genomföras för att nettobuffrande för-
hållanden i deponierna ska uppnås och hur det ska genomföras (hante-
ring) vilket är av betydelse att redogöra för eftersom den konceptuella 
efterbehandlingsplanen utgår från nettobuffrande förhållanden i deponi-
erna. 

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget behöver förtydliga hur hantering av grå-
berg ska ske i syfte att uppnå nettobuffrande förhållanden i gråbergsde-
ponierna tillsammans med en motivering för vad som ska vara tillräck-
ligt blandat för sagda syfte. 

Deponiplan
Bolaget har bland annat i avfallshanteringsplanen uppgett att då dagbrott 
och brytrum under jord har slutbrutits kommer dessa att återfyllas där 
det finns möjlighet. Återfyllningen avses att göras med gråberg och an-
rikningssand från dagbrott och underjordgruva. Detta förfarande minskar 
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mängderna gråberg som läggs på deponi och uppkomsten av anriknings-
sand som läggs på sandmagasinet. 

Bolaget har också i bilaga A1-Områdeslayout redovisat upplagsområden 
för gråberg och anrikningssand samt avbaningsmassor (torv och morän). 
I olika handlingar tillhörande ansökan, inkluderat avfallshanteringspla-
nen, redogör bolaget, så som länsstyrelsen uppfattar det, för att omfatt-
ningen av planerade upplagsområden för gråberg och anrikningssand 
kan komma att variera med hänsyn till tidsmässiga och fysiska förutsätt-
ningar avseende åtagandena om genomföranden av återfyllnad av grå-
berg och anrikningssand i dagbrott och underjordsgruva samt i relation 
till planerad drift av gruvverksamhet.

Bolaget har också redovisat att gråberg kommer att placeras invid Östra 
dammen i något skede vilket i sig uppges kan ha effekter på bland annat 
dammens släntstabilitet. Bolaget har också i text och kartmaterial, bland 
annat bilaga A1-Områdeslayout, redovisat att truckvägar avses anläggas 
över deponiområden, vilka i sin tur överlappar områden för upplag av 
avbaningsmassor. I vilken ordning, prioritet och närmare utförande upp-
läggningen av avbaningsmassor och gråberg avses genomföras kan läns-
styrelsen inte finna. Vilken effekt denna ordning får för nyttjandet av 
områdena och den kapacitet för lagring av uppskattade mängder av av-
baningsmassor och deponering av gråberg har inte heller beskrivits. 

I avfallshanteringsplanen finns inga närmare beskrivningar över hur han-
teringen av utvinningsavfall och den succesiva utbyggnaden av deponi-
erna ska ske i förhållande till åtagandena om återfyllnad i dagbrott och 
underjordsgruva. Länsstyrelsen saknar även uppgifter om till vilka höj-
der som deponierna avses att anläggas med hänsyn till bolagets uppgifter 
om när återställningsåtgärder avses vidtas genom geomorfologisk efter-
behandling.

Bolagets åtaganden om återfyllnad av gråberg och anrikningssand i dag-
brott och underjordsgruva syftar till att minska omfattningen av deponi-
erna ovan jord och kan enligt länsstyrelsen uppfattning, medverka till 
hushållning av mark- och vattenresurser. En tydligare redogörelse av 
hanteringen av utvinningsavfall är också av stor betydelse för möjlig-
heter att bedriva tillsyn och följa upp bolagets åtaganden om minskat 
markanspråk.

I miljökonsekvensbeskrivningen på sidan 106 redovisar bolaget över-
siktligt verksamhetens markpåverkan, skyddsåtgärder och att verksam-
heten har utformats för att undvika onödiga markanspråk. Redovisade 
skyddsåtgärder ska ses som ett väsentligt steg i hänsynshierarkin – und-
vikande. 
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Behov av komplettering
I syfte att precisera och tydliggöra bolagets åtaganden om att undvika 
onödiga markanspråk anser länsstyrelsen att bolaget, som en precisering 
och förtydligande av redogörelsen för hantering av utvinningsavfall, be-
höver lämna en närmare skriftlig redogörelse över den successiva ut-
byggnaden av upplagsområdena för utvinningsavfall till yta och höjd. 

Som ett komplement till den skriftliga redogörelsen behöver också bola-
get redovisa åtagandena i en deponiplan. En deponiplan är enligt länssty-
relsens mening ett kartunderlag som ska redovisa hur bolaget över tid 
avser anlägga deponierna successivt i yta och till höjd. Deponiplanen 
kan också precisera hur genomförandet av bolagets åtaganden om suc-
cessiv efterbehandling ska gå till väga eftersom den enligt bolaget avses 
inledas då deponin i berörd del uppnår slutlig deponihöjd. 

Även när gråberg avses läggas ut invid den Östra dammen enligt bilaga 
A1-Områdeslayout ska omfattas av redovisningen.

Karaktärisering av utvinningsavfall
I bilaga E1- Gruvavfallskaraktärinsering har bolaget bland annat redovi-
sat egenskaperna för de utvinningsavfall som uppkommer inom den pla-
nerade söka verksamheten. Redovisningen grundar sig på de undersök-
ningar som utförts genom bland annat provborrningar samt provtagning 
från tidigare upplagt utvinningsavfall.

Bolaget uppger att fullanalys har genomförts på bland annat borrkärnor 
som utvalts från D-zonen. Enligt Bilaga A redovisas inga platser för 
undersökningar i D-zonen. Av bilaga B, som bolaget hänvisar till att 
kompletterande provtagning från borrkärnor har skett, framgår det inte 
heller omfattning och platser för undersökning av D-zonen. Bilaga B till-
hörande bilaga E1-Gruvavfallskaraktärisering är förvisso en fältrapport 
över installation av grundvattenrör i Viscaria sandmagasin. 

Behov av komplettering
För att kunna bedöma om utvinningsavfallet från D-zonen har de egen-
skaper som bolaget redovisat i avfallshanteringsplanen och är represen-
tativt för det avfall som kommer att uppstå över den sökta tillståndspe-
rioden anser länsstyrelsen att bolaget behöver komplettera underlaget för 
karaktäriseringen av gråberg med ytterligare uppgifter.

Länsstyrelsen anser att bolaget ska redovisa de positioner som genom-
förda undersökningar av D-zonen som utförts, både i läge och till djup. 
Därtill anser länsstyrelsen att bolaget ska motivera slutsatserna att utvin-
ningsavfallet från D-zonen bland annat är nettobuffrande över tid i refe-
rens till omfattningen av genomförda och redovisade undersökningar.
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Konceptuell efterbehandlingsplan
Bolaget har redovisat en konceptuell efterbehandlingsplan som översikt-
ligt beskriver bland annat vad som ska efterbehandlas, åtgärdsmål och 
metoder för återställningen.

Bolaget uppger också i ansökan att eftersom efterbehandlingsplanen är 
just konceptuell är den avsedd att vara dynamisk och uppdateras i takt 
med att ny kunskap erhålls, dels från verksamhetens faktiska bedrivande, 
dels i form av teknikutveckling med mera i branschen. Bolaget föreslår i 
ansökan också ett villkor för efterbehandling som anger att ett förslag till 
efterbehandlingsplan ska upprättas och lämnas in till tillsynsmyndig-
heten senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk. Förslaget till 
efterbehandlingsplanen ska därefter uppdateras vart femte år. En slutlig 
efterbehandlingsplan ska ges in till tillsynsmyndigheten i god tid innan 
verksamheten upphör eller det blir aktuellt med slutlig efterbehandling 
av något delområde eller hela verksamhetsområdet.

Länsstyrelsen anser att frågan om underlag för bedömning av vilken typ 
och omfattning av efterbehandling som ska beslutas i samband med 
prövningen av gruvverksamheten behöver redovisas på ett tydligt sätt. 
Det kan endast vara mindre ändringar som kan komma i fråga för till-
synsmyndigheten att hantera i samband med någon form av uppdatering 
av en plan för efterbehandling. 

I syfte att, på ett översiktligt sätt och som ett komplement till efterbe-
handlingsplanen, tydliggöra hur genomförandet av efterbehandlingen av 
området ska gå till anser länsstyrelsen att en genomförandebeskrivning 
behöver redovisas i syfte att tydliggöra när, var och hur återställning av 
gruvområdet ska genomföras. 

Bolaget har redovisat att vallarna (dammarna) mellan klarningsmagasi-
net och det gamla sandmagasinet kommer att grävas av, damm B-C, i 
syfte att leda vatten via anlagda diken mot klarningsmagasinet. Själva 
klarningsmagasinet och dess dammar i övrigt kommer att lämnas utan 
åtgärd då planen är att magasinet ska återställas till en våtmark enligt 
vad som framgår av efterbehandlingsplanen. Enligt bilaga A3 kommer 
även klarningsmagasinets damm att grävas av för att undvika att vatten 
däms inne. Någon närmare redovisning vilken damm som avses att grä-
vas av och hur, till vilken nivå och brädd och i övrigt vad som ska ge-
nomföras, är inte vad länsstyrelsen kan finna, beskrivet i ansökan. 

Bolaget uppger följande om dagbrottens utformning i ett efterbehand-
lingsskede.

Då dagbrottet i D-zonen efter avslutad brytning vattenmättas kommer 
alla bergväggar att hamna under den framtida vattenspegeln och en del 
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av de tidigare ej utlakade vittringsprodukterna kommer då att gå i lös-
ning. Under uppfyllnadstiden kvarstannar alla vittringsprodukter i dag-
brottssjön som bildas. Detta ger vid fullständig vattenfyllnad den högsta 
halt som kommer att förekomma i dagbrottet eftersom vittringen är yt-
terst begränsad efter vattenöverdämning. Således uppkommer en initial 
halt i dagbrottsvattnet vilken över tid successivt kommer att minska. För 
dagbrotten i A- och B-zonen kommer en större andel av dagbrottens si-
doväggar att fortsatt vara ovanför den vattenmättade zonen, ett visst bi-
drag kommer därför att genereras även efter det att underjordsgruvan 
och dagbrotten nått sin jämviktsnivå.

Länsstyrelsen kan konstatera att marken i området där dagbrott D avses 
öppnas lutar i nordostlig och nordvästlig riktning. Höjdskillnaden mellan 
södra och norra delen av dagbrott D är uppskattningsvis mellan 15 och 
20 meter. Detta kommer enligt länsstyrelsens uppfattning innebära att en 
stor del av dagbrottets väggar kommer, på samma sätt som för dagbrott 
A och B, att vara ovanför den vattenmättade zonen. 

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att bolaget ska redovisa en genomförandebeskriv-
ning för den planerade efterbehandlingen av gruvområdet vilken ska ta 
hänsyn till bland annat årstider och övriga förhållande som är av bety-
delse för när, var och hur åtgärder kan verkställas, i vilken ordning och 
en uppskattad tidsåtgång. Länsstyrelsen anser också att bolaget ska 
lämna en närmare redogörelse för den maskinpark som vid var tid behö-
ver nyttjas, med hänsyn till bedömd genomförandetid och åtgärdsområ-
den.

Länsstyrelsen anser att bolaget behöver klargöra vad eller vilka typer av 
ändringar/justeringar den slutliga efterbehandlingsplanen kan komma att 
omfatta, enligt förslag till villkor för efterbehandling, jämfört med vad 
som framgår av den nu presenterade konceptuella efterbehandlingspla-
nen. 

Länsstyrelsen vill att bolaget kompletterar ansökan i relevanta delar / 
lämnar en redovisning över om föreslagen efterbehandlingsmetod för 
klarningsmagasinet är en långtidsstabil lösning ur ett dammsäkerhetsper-
spektiv och vid vilken nivå som vattenytan kommer att befinna sig 
(nödutskovet eller annan tröskelnivå) som högst. Så som länsstyrelsen 
uppfattar efterbehandlingsplanen ska klarningsmagasinets dammar B-D 
och D-E inte rivas. Däremot finns uppgifter i bilaga A3, Hantering av 
anrikningssand, som tyder på att klarningsmagasinets damm ska rivas ut 
men inte några närmare anvisningar var eller hur i övrigt. Bolaget behö-
ver redovisa ett underlag för bedömning om föreslagen efterbehandlings-
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metod med våtmark är tillräckligt säker ur ett dammsäkerhetsperspektiv 
för det ena eller andra alternativet som bolaget avser utföra. 

För det fall klarningsmagasinets damm eller dammar ska rivas ut vill 
länsstyrelsen att bolaget lämnar en närmare redovisning för hur det ska 
utföras. Även en beskrivning av utförandet av utrivningen av damm B-C 
behöver redovisas. 

Länsstyrelsen finner att bolaget behöver förtydliga hur dagbrotten A, B 
och D kommer att utformas efter avslutad brytning avseende var vatten 
avses bräddas, nivåer för dagbrottskanter och bedömd dagbrottsbotten 
och vilka delar av dagbrottet som inte kommer att vara vattenmättade 
(ovan vattenytan). Detta ska utöver en skriftlig redogörelse redovisas på 
ett tillräckligt detaljerat kartunderlag där topografi med angivna höjd-
uppgifter framgår. Bolaget behöver också redovisa konsekvenserna av 
vittringen (D-zonen) i en samlad bedömning då alla bergväggar inte be-
döms hamna under den framtida vattenspegeln.

Ekonomisk säkerhet och efterbehandlingskostnader
Bolaget har föreslagit att en ekonomisk säkerhet om 220 miljoner kronor 
ska ställas efter att tillståndet har vunnit laga kraft. 

Bolaget har i bilaga E4-Efterbehandlingskostnader i tabell 1 redovisat en 
sammanställning över bedömda åtgärder som ska utföras och kostna-
derna för genomförandet av dem. Enheten för á-pris är vanligtvis kronor 
per kubikmeter.

Den ekonomiska säkerheten ska täcka kostnaderna för att genomföra de 
efterbehandlingsåtgärder som beslutas vid tillståndsprövningen av verk-
samheten. Den ekonomiska säkerheten ställs i syfte att tillgodose kostna-
der för efterbehandling i händelse av att en tillståndshavare går i konkurs 
varvid staten, i något skede, träder in som verksamhetsutövare och ska 
verkställa efterbehandlingen. Därför ska perspektivet på kostnadsbedöm-
ningarna i samband med prövningen av den ekonomiska säkerheten vara 
statens i fråga om bland annat upphandling av samtliga tjänster som är 
nödvändiga att införskaffa samt kostnader för åtgärder vid underhåll och 
drift av verksamheten innan, i samband med och viss utsträckning efter 
att återställningsåtgärderna har utförts.

Enligt länsstyrelsens mening kan en komplett efterbehandlingsplan fun-
gera som ett underlag för upphandling av framtagande av särskilda efter-
behandlingsplaner med en detaljeringsgrad som fordras för vidare upp-
handling av genomförande av olika efterbehandlingsåtgärder samlat eller 
för enskilda objekt inom gruvindustriområdet. Den information som be-
hövs för upphandlingen av efterbehandlingstjänsterna kan i sin tur också 
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behöva upphandlas beroende på hur gruvområdet ser ut vid tillfället för 
en eventuell konkurs.

Länsstyrelsen kan konstatera, utifrån den erfarenhet myndigheten har av 
vidtagande av åtgärder inför upphandling av efterbehandlingstjänster, att 
kostnader för drift av gruvverksamhet är stora även under perioder då 
verksamheten ligger nere i avvaktan på verkställande av efterbehandling. 
För att bättre kunna förstå och dra slutsatser om storleken på beloppet 
för en betryggande ekonomisk säkerhet och huruvida de redovisade en-
hetskostnaderna ska anses vara rimliga anser länsstyrelsen att bolaget 
behöver komplettera underlaget.

Behov av komplettering 
Länsstyrelsen anser att bolaget ska komplettera efterbehandlingsplanen, 
bilaga E4 med uppskattade beräkningar för bland annat de samlade kost-
naderna för personal för drift, underhåll och övervakning av verksam-
heten per månad i ett nedstängt läge. Därtill behöver kostnader för el, 
underhåll, och miljöövervakning av verksamheten inkluderat vattenre-
ning mm för gruvanläggningen redovisas för samma kostnadspost som 
ovan. 

Länsstyrelsen anser att den ekonomiska säkerheten ska inkludera skat-
tade kostnader för sådana utgifter under tidsperioden fram till dess att ef-
terbehandlingsåtgärder kan vidtas och fram till dess åtgärderna verk-
ställts vilken myndigheten bedömer kan uppgå till åtminstone fyra år. 
För denna tid tar länsstyrelsen hänsyn till tidskrävande moment som 
upphandling av framtagandet av olika efterbehandlingsunderlag, upp-
handling av genomförandet av efterbehandling, överklagningstider och 
tiden för genomförandet av den huvudsakliga efterbehandlingen.

De i bilaga E4 redovisade enhetskostnaderna anser länsstyrelsen är 
mycket lågt skattade. Enligt länsstyrelsens bedömning uppstår kostnader 
om uppskattningsvis 10 kronor per ton enbart vid hantering av massor 
genom omlastning på given upplagsyta.

Verkställandet av efterbehandlingsåtgärder för gråbergsmagasinen upp-
ges kosta 20 kronor per kubikmeter morän och torde inkludera bland an-
nat terminalkostnader för lastning och transport, lossning och utläggning 
av morän på upplagsytorna. En sådan åtgärd fordrar ett flertal större ma-
skiner i drift en längre tid varvid de samlade kostnaderna kan antas, en-
ligt länsstyrelsens skattning, vida överstiga den redovisade enhetskostna-
den för efterbehandling av gråbergsupplagen som i sig bedöms uppgå till 
cirka 12 kronor per ton. 

Länsstyrelsen vill därför att bolaget redovisar och lämnar referenser till 
vad de angivna enhetskostnaderna i tabell 1 i bilaga E4 bygger på. 
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Kulturmiljövärden
Länsstyrelsen finner att den redovisning som finns i ansökan och miljö-
konsekvensbeskrivningen inte beskriver hur sökt verksamhet är förenligt 
med värnandet av viktig kulturmiljö och kulturhistoriskt intressanta ob-
jekt i Norrlands inland och fjälltrakter, varför det behöver förtydligas. 

Det saknas även en tydlig redovisning om hur riksintresset för kultur-
miljö Kiruna – Kirunavaara (BD 33) påverkas samt hur de delar av pla-
nerad verksamhet som är synliga från riksintresset kan anpassas (skydds-
åtgärder) för att förhindra en negativ påverkan. 

Länsstyrelsen kan konstatera att samtliga redovisade forn- och kulturmil-
jölämningar inom verksamhetsområdet kommer att påverkas av planerad 
gruvdrift vilket också behöver framgå av ansökan och miljökonsekvens-
beskrivningen. 

I miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 9.8.1 beskriver bolaget kultur-
miljön i området men det tycks saknas en tillräcklig analys. En redogö-
relse av kulturmiljön behöver svara på vilka de övergripande kulturvär-
dena och kvaliteterna i dagens landskap är samt vilken historia och hi-
storiskt perspektiv som går att avläsa i miljön. Vilka avläsbara, kulturhi-
storiskt betydelsefulla mönster som finns och av dessa vilka som är bety-
delsebärande i miljön behöver också redovisas. Finns det utsiktspunkter 
eller siktlinjer som är viktiga för förståelsen av det kulturhistoriska sam-
manhanget ska det framgå av redovisningen.

Utifrån kulturmiljöanalysen behöver bolaget redovisa en bedömning av 
konsekvenserna för det historiska landskapet. Det är viktigt att bolaget 
motiverar bedömningen med utgångspunkt i analysen. Konsekvensen är 
en värdering av den betydelse effekterna kan få på kulturmiljövärdena 
vilken behöver motiveras utifrån hur kulturmiljövärdena påver-
kas/upplevs. En sådan genomarbetad konsekvensanalys för kulturmiljö 
saknas i handlingen. Konsekvensanalysen för kulturmiljön i området 
saknar även en koppling till den landskapsanalys som har utförts.  

Länsstyrelsen kan konstatera att det endast är mindre delar av den ut-
förda kulturhistoriska analysen som införts i miljökonsekvensbeskriv-
ningen men även den kan behöva utvecklas i de delar som anges ovan. 

I beskrivningen av riksintresset för Kiruna-Kirunavaara (BD 33) anges 
som värdegrund att ”Stadens silhuett och gruvberget med sin karakterist-
iska profil, samt utblickar mot det omgivande landskapet” är av bety-
delse. Länsstyrelsen finner att miljökonsekvensbeskrivningen saknar en 
beskrivning av påverkan på riksintresset på så sätt värdet har beskrivits 
avseende utblickarna från staden mot omgivande landskap. Utifrån 
handlingarna går det inte att bedöma om och i så fall hur riksintresset för 
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kulturmiljö, Kiruna-Kirunavaara (BD33), påverkas av den planerade 
gruvverksamheten. 

Konsekvenserna för utblickarna mot det omgivande landskapet av ett 
nytt landskapselement i form av en ny gruva behöver redovisas. I land-
skapsanalysen finns detta delvis med men det saknas en koppling mellan 
landskapsanalysen och riksintresset kulturmiljö. Länsstyrelsen kan inte 
utesluta att en ny gruva i utblickarna från Kiruna stad och riksintresset 
kan komma att innebära att kumulativa effekter uppstår gällande påver-
kan på kulturmiljön. 

Bolaget har i miljökonsekvensbeskrivningen, kapitel 9.8.4, Skydds-
åtgärder avseende kulturmiljö redovisat några åtgärder som avses vidas. 
Länsstyrelsen saknar en redovisning om det krävs skyddsåtgärder för att 
minska eventuell påverkan på riksintresset kulturmiljö. Hur gruvområdet 
planeras kommer att ha betydelse för hur stor effekten på kulturmiljövär-
dena blir. Bolaget behöver också redovisa vilka åtgärder som planeras 
till skydd för riksintressets värden samt de möjliga skyddsåtgärder som 
kan vidtas i efterbehandlingsfasen i syfte att minska påverkan.

Slutligen finner länsstyrelsen att bolagets redovisning och bedömning av 
”alla viktiga utblickar knutna till riksintresset” ligger Ö-SÖ-S riktning 
om sjön Luossajärvi och beaktar inte andra aspekter. Även utblicken 
från staden mot fjällområdet i SV och V riktning, det vill säga, det omgi-
vande landskapet, är av betydelse. Vidare bedömer länsstyrelsen att 
Luossajärvi och markerna i V och N riktning inte utgör en ”skyddszon 
för riksintressets värdekärna” som bolaget anger i miljökonsekvensbe-
skrivningen, vilket inte finns inte med i beskrivningen av riksintresset. 

Rennäringens intressen
Länsstyrelsen kan konstatera att en delvis riksintresseutpekad flyttled går 
genom det tänkta sökta gruvområdet. Den riksintresseutpekade delen av 
flyttleden ansluter mot verksamhetsområdet. Gruvverksamheten kommer 
att, såsom länsstyrelsen uppfattar det, skära av flyttleden. Bolaget uppger 
också att flyttleden måste flyttas.  

Bolaget har under rubriken Villkorsdiskussion, punkt 229, uppgivit att 
bolaget efter samråd med Laevas sameby och tillsynsmyndigheten ska 
vidta åtgärder för att ändra sträckningen av befintlig flyttled samt befint-
ligt spärrstängsel. 

På sidan 24 i rennäringsanalysen framgår: ”Under drift av gruvan bör 
Copperstone överväga möjligheten att göra driftuppehåll för att under-
lätta för samlad flytt förbi gruvan. Det kan ske genom att samebyn ger 
notis i förväg om när flytten planeras och gruvan avstannar t.ex. trans-
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porter, borrning, sprängning och krossning under ett bestämt antal över-
enskomna timmar.” 

Bolaget har beskrivit den påverkan som den sökta verksamheten kan 
komma att medföra för Gabna sameby norr om väg E10. Den påverkan 
som beskrivs är en marginell inverkan på höstflytten längs flyttleden 
som löper ett par kilometer norr om Viscaria. Påverkan beskrivs som 
försumbar. 

Bolaget beskriver även att området kring Viscaria kan utnyttjas för vin-
terbete av den vintergrupp som håller renarna närmast Kiruna, om det är 
ont om bete på andra håll i vintermarkerna.

Behov av komplettering
Länsstyrelsen anser att frågan om renarnas möjlighet till bland annat fri 
strövning är betydelsefull för bedömningen av påverkan på renskötseln 
och rennäringens intressen i området vid Viscariagruvan. Det förslag till 
villkor som bolaget har lämnat enligt ovan tar inte hänsyn till behovet av 
reglering av störningar från verksamheten som periodvis kan påtagligt 
försvåra renskötseln i närheten av gruvan och påverka renarnas fria 
strövning förbi området.

Länsstyrelsen anser att förslaget till villkor inte säkerställer att påverkan 
på rennäringens intressen i området vid Viscariagruvan hamnar på en 
acceptabel nivå. Länsstyrelsen finner att bolaget behöver redovisa ett 
förslag till sträckning av flyttled förbi gruvområdet. Bolaget behöver 
även redovisa förslag på villkor som syftar till att säkerställa begränsade 
störningar under de perioder renar vistas i och passerar förbi gruvans 
närområde. Konsekvenserna för rennäringen av förslag till flyttled ska 
beskrivas.

Länsstyrelsen anser dessutom att syftet med villkoret, att flytt av stäng-
sel och flyttled förskjuts från prövningen till ett samrådsförfarande mel-
lan bolaget, samebyn och tillsynsmyndighet, inte är lämpligt då det inte 
är en mindre fråga att delegera genom villkor. 

Av rennäringsanalysen, sidan 24, framgår följande: ”Under drift av gru-
van bör Copperstone överväga möjligheten att göra driftuppehåll för att 
underlätta för samlad flytt förbi gruvan. Det kan ske genom att samebyn 
ger notis i förväg om när flytten planeras och gruvan avstannar till exem-
pel transporter, borrning, sprängning och krossning under ett bestämt an-
tal överenskomna timmar.”

Länsstyrelsen anser också att bolaget behöver komplettera ansökan med 
ytterligare förslag till villkor i syfte att begränsa den sökta verksamhet-
ens periodvisa påverkan på rennäringens intressen i området enligt ovan.
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I bolagets redovisning tycks fokusera på funktionen för Gabna samebys 
flyttled några kilometer norr om Viscariagruvan. Länsstyrelsen kan kon-
statera att området norr om Viscariagruvan nyttjas av Gabna sameby 
även som vinterbetesland. Området vid bland annat Báhpagobba och 
områden som i övrigt gränsar mot väg E10 nyttjas som vinterbete vilket 
också framgår av Sametingets kartor. I området finns trivsselland -och 
rastbeten med riksintresse för rennäring. 

Länsstyrelsen anser att bolaget behöver förtydliga hur rennäringens in-
tressen i ovan nämnda område påverkas av effekterna av den sökta verk-
samheten med hänvisning till hur det periodvis nyttjas för bete och flytt. 

Bolaget behöver också redovisa vilken effekt som kan uppkomma för 
rennäringen i området vid gruvan om det ”reservbetesområde” som be-
skrivs finnas i området inte längre kan nyttjas på grund av etablering av 
gruva med störningar i form av bland annat buller samt ändrad markan-
vändning.

De som medverkat i yttrandet
Beslut om yttrande har fattats av  med 

 som föredragande, båda vid Enheten för 
miljöskydd. 

I beredandet av yttrandet har tjänstepersoner vid Rättsenheten, Fiske-
enheten, Miljöanalysenheten, Enheten för samhällsplanering och kultur-
miljö, Naturmiljöenheten och Naturresurs- och rennäringsenheten med-
verkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.




