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  Sida 1 (av 3) 
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Copperstone Viscaria AB genom Advokat Joel Mårtensson 
 
 

 
 

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

 
Domstolen har mottagit er komplettering. Ni föreläggs att inkomma med följande ytterligare 
kompletteringar av ansökan: 

 

Yrkanden 

1. Enligt yrkande 1(a) yrkar bolaget att tillstånd meddelas till ”brytning av malm och uttag 
av anrikningssand och gråberg från befintliga avfallsanläggningar för omanrikning, samt 
anrikning av upp till 3 miljoner ton malm och uttaget material per år”. Formuleringen ger 
att begränsningen av mängden malm och uttaget material endast synes ta sikte på 
mängden som får anrikas och inte brytningsmängden.  

Domstolen uppfattar att ni inte anser att brytningsmängden per år ska regleras. Omså är 
fallet ombeds ni att inkomma med skälen för detta. Om en viss brytningsmängd yrkas 
ombeds ni att precisera yrkandet i denna del.  

2. Ni har yrkat att tillstånd ska lämnas för anläggande av infrastruktur inklusive väg, järnväg 
och planskild överfart över den befintliga järnvägen (yrkande 1(g)). Av avsnitt 9.6 i den 
tekniska beskrivningen framgår viss osäkerhet kring om bro över järnvägen ska ingå i 
ansökan och att den ska omfattas av ansökan om tillsynsmyndigheten så bedömer. Ni 
ska tydliggöra om den planskilda överfarten ska ingå i ansökan eller inte. Ni ska vidare 
förtydliga om ni menar att byggande av järnväg omfattas av undantaget från skyldighet 
att upprätta järnvägsplan i 2 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av 
järnväg. 

3. I er beskrivning om vattenrättslig rådighet (komplettering, aktbilaga 75) har ni anfört att 
rådigheten för vatten på fastigheten Kiruna Ön 1:1 grundar sig på (dels) särskild 
tvångsrätt enligt 28 kap. 12 § miljöbalken (yrkande 3(d)). Ni har nu gett in ett avtal 
avseende rådigheten till vatten på fastigheten Kiruna Ön 1:1 och anför att rådighet till 
vattnet även föreligger till följd av avtalet. Som domstolen förstått det kvarstår alltjämt 
yrkandet om tvångsrätt enligt 28 kap. 12 § för att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder. 
Hur ser bolaget på fråga om ersättning för rätten att använda anläggningen enligt 28 kap. 
12 § andra stycket miljöbalken? 
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Transporter/följdverksamhet 

4. Av Logistikutredningen framgår en indikativ tidplan för uppstart av Logistiksystemet på 

järnväg och där första tåget kan avgå är satt till den 1 augusti 2025. Har sökanden sedan 

ansökan gavs in sett anledning att justera denna? 

5. Av bl.a. Logistikutredningen framgår att transport av anrikningssand till externt 

anrikningsverk med lastbil kan vara aktuellt innan ett järnvägssystem finns på plats. 

Skelleftehamn nämns som ett sådant anrikningsverk och transporterna torde då följa E10 

söderut. Finns andra externa anrikningsverk som kan bli aktuella? 

6. Domstolen noterar även att sökande i ansökan anger att anrikning kan även komma att 

ske vid externt anrikningsverk, varvid det förutsätts att material som skickas för extrent 

anrikning inte räknas in i det sökta produktionsmåttet (ansökan sid 28). Sökande ombeds 

utveckla detta i förhållande till yrkade mängder samt transporter. Vilken anrikning avses i 

detta sammanhang, är det anrikningssanden enbart som åsyftas? 

7. Av Transportutredningen framgår att färdiga produkter av järnmalms- och kopparkoncentrat 

transporteras ut med tåg alternativt lastbil innan tågtransporterna är på plats. Ett sådant scenario 

beskrivs inte vidare i transportutredningen. Domstolen önskar att sökande redogör 

ytterligare för detta scenario såsom omfattning av transporter det handlar det om, andel 

av övrig vägtrafik och vilka transportvägar som då är aktuella? Anser sökande att 

påverkan på människa och miljö inklusive rennäringen av ett sådant scenario har 

inkluderats i tex. miljökonsekvensbeskrivning, rennäringsutredning m.m.  

8. Mark- och miljödomstolen önskar att sökande redogör för sin syn på hur transporter till 

och från anläggningen förhåller sig till 16 kap. 7 § miljöbalken och var gränsen för ansvar 

för följdverksamhet ska anses gå.  

9. Utifrån svaret på ovanstående fråga (nr 8) ska ni redogöra för avgränsningarna och 

bedömningarna i Rennäringsutredning med komplettering.  

10. Av ansökan framgår att transport på järnväg av magnetitkoncentrat kommer att utföras 
med öppna vagnar och att ytan på vagnarna att vid behov kommer att besprutas med en 
blandning av vatten och lignin för att förhindra damning under vår, sommar och höst 
(ansökan, p. 216). Det anges vidare att ytan limmas naturligt vintertid eftersom 
koncentratet innehåller 7 % fukt och fryser ihop. Har bolaget övervägt om fler 
damningsbegränsande åtgärder kan vidtas för att förhindra damning? Av 
rennäringsutredningen (sid 17) anges att järnvägstransporterna kommer att vara täckta så 
att damning minimeras. Sökande ombeds utveckla ansökan i detta avseende. 
 

Säkerhetsrapport 

11. Säkerhetsrapporten ska enligt 9 § förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen) innehålla en 
intern plan för räddningsinsatser. Det är inte tillräckligt att hänvisa till att en sådan 
kommer att tas fram. Komplettera säkerhetsrapporten med ett utkast till intern plan för 
räddningsinsatser. 

12. I det handlingsprogram som lämnats in saknas förslag till mål och allmänna 

handlingsprinciper. Utformningen av säkerhetsledningssystemet ska baserad på målen och 

de allmänna handlingsprinciperna. Enligt 7 § Sevesoförordningen ska 

handlingsprogrammet innehålla uppgift om de mål och allmänna handlingsprinciper som 

verksamhetsutövaren har ställt upp för hanteringen av farorna för allvarliga 
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kemikalieolyckor. Ni ska därför komplettera handlingsprogrammet med mål och de 

allmänna handlingsprinciper som ska visa hur målen ska uppfyllas. 

 

Övrigt 

13. Av rennäringsutredningen framgår att Laeva och Gabna samebyar inte har medverkat vid 

framtagande av utredningen. Har bolaget haft någon kommunikation med samebyarna 

gällande utredningen efter att den färdigställts och har de, i så fall inkommit med 

synpunkter? 

14. I anledning av det pågående ESBO-samrådet och Miljöministeriet i Finlands besked om 

deltagande i miljöbedömningen ombeds bolaget att i miljökonsekvensbeskrivningen 

inarbeta ett eget avsnitt om gränsöverskridande miljöpåverkan. 

15. Bolaget ska ge in beslut om markanvisning samt uppdatera domstolen om det vunnit laga 

kraft. 

16. Domstolen överväger att förordna Dag Ygland som dammsäkerhetssakkunnig i målet. 

Ni bereds tillfälle att inkomma med synpunkter på detta.  

Domstolen avser vidare att återkomma till bolaget med ytterligare frågor. 

  

Domstolen önskar senast den 13 februari 2023 få besked om när kompletteringarna kan 
lämnas in. 

När ni skickar in kompletteringen 

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. 

Skicka gärna in handlingar till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss via e-post mmd.umea@dom.se eller per telefon. 
 
Handläggande jurist: Rådmannen Emma Granberg 
Handläggande tekniskt råd (för tekniska frågor): Camilla Wolf-Watz och Åsa Engman Ölund 
 
 
Emma Granberg 
 
 
 
 
Kopia till: Biträdande jurist Sofie Pedersen, Biträdande jurist Helles Stoytcheva 
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