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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 
 

 
Som tidigare förutskickats föreläggs ni att inkomma med följande ytterligare kompletteringar 
av ansökan. 
 
Berörda av verksamheten 
1. Av samrådsredogörelsen framgår att ni, vad gäller de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda av verksamheten, samrått med ägare till fastigheterna Jukkasjärvi 
kronoöverloppsmark 1:1, Kiruna 1:1, Kurravaara 4:3>2, Jukkasjärvi bandel 100:1 och 
Ön 1:1, Kiruna kommun. Ni har vidare skickat samrådsinbjudan till följande 
verksamhetsutövare och sakägare: Laevas sameby, Gabna Sameby, Illuminatior AB, 
Vargkraft AB, Jukkasjärvi sockens belysningsförening UPA, Vattenfall Eldistribution 
AB, LKAB nät AB, LKAB, Viscaria AB, Máttaráhkká Northern Light Lodge. 
 
Ni ska redovisa hur ni gjort avgränsningen av vilka enskilda som ska anses särskilt 
berörda av verksamheten. 
 

2. Ni har redovisat att vattenverksamhet kommer att bedrivas på fastigheterna Jukkasjärvi 
Kronoöverloppsmark 1:1, Kiruna 1:1 och Ön 1:1 i Kiruna kommun och grund för 
rådighet för att bedriva vattenverksamheten. Ni har vidare uppgett att ingen 
vattenverksamhet kommer bedrivas på fastigheten Kiruna Kurravaara 4:3. Ni ska 
tydliggöra vilka fastigheter som ni bedömer kommer att beröras av vattenverksamheten 
(se 22 kap 1 a § miljöbalken, jfr 9 kap. 2 § lagen med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet). 

 
Utsläpp till vatten 

3. En spridningsberäkning och modell har genomförts för inblandning av bräddat vatten i 
Rautasälven. Ingen liknande omblandningsbeskrivning har presenterats för Pahtajoki 
eller Torneälven. Bolaget ombeds utveckla ställningstagandet och bedömningen för 
detta.  

 
4. Av ansökan framgår (bl.a B3) att den planerade vattenreningsanläggningen projekteras 

för att klara rening av upp till 600 m3/h och att överskottsvatten utöver det ska bräddas 
till recipient utan åtgärd. Av bilaga A2 framgår att dimensionering för reningen har 
bedömts vara reningsbehovet under vinterns lågflöde samt under gruvans primära 
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länshållning. Vidare framgår av ansökan att bedömningarna av påverkan på recipienterna 
inkluderar att orenat överskottsvatten bräddas. Av A2 framgår även att bräddningen av 
orenat vatten på årsbasis rör sig om drygt 10 % av den årsvolym som årligen hanteras 
inom verksamheten.   

 
Bolaget ombeds att utveckla beskrivningar avseende bräddning av orenat vatten, även 
kopplat till domstolens fråga ovan avseende inblandning i recipienter. Förtydliga bland 
annat under vilka perioder orenat vatten kommer att bräddas till recipient, vilka mängder 
vatten det rör sig om samt innehåll av föroreningar. Vidare önskas att bolaget utvecklar 
bedömningen av omfattningen av påverkan i recipienten/recipienterna till följd av 
bräddning av utsläpp av orenat vatten, såväl akuttoxisk som en mer långsiktig påverkan.  

 

5. I bilaga B5 uppger bolaget (sid 4) att Den sökta verksamhetens marginella påverkan medför 
därför obefintliga kumulativa effekter för den akvatiska miljön i Torneälven, även men hänsyn taget till 
nuvarande och eventuellt kommande nedströms liggande verksamheter med motsvarande påverkansbild. 
Domstolen vill att ni utvecklar detta. Vilka eventuellt kommande verksamheter avses och 
vilken påverkan omfattas av bolagets bedömning?  

6. Vidare anges under avsnitt ”Kumulativ påverkan” att Den sökta verksamhetens marginella 
halttillskott medför därmed inte heller några kumulativa effekter som skulle ha betydelse för den 
akvatiska miljön i Torneälven. Domstolen önskar att bolaget utvecklar detta och beskriver 
vilka delar av Torneälven denna bedömning avser samt grund för avgränsning av den 
kumulativa påverkan i vattenrecipienterna. 

 
Avfallshanteringsplan 
7. Domstolen konstaterar att bolaget har genomfört fuktkammarförsök på utvinnings-

avfallet enligt en amerikansk standard, ASTM D 5744-96.  Den standard som anges i 
BAT-slutsats 2 i BREF MWEI är en europeisk standard CEN/TE 16363:2012. Bolaget 
ska inkomma med redovisning hur dessa förhåller sig till varandra och hur det påverkat 
era bedömningar. 

 

8. Domstolen noterar att ni har genomfört utredningar av utvinningsavfall genom modifierat 
ABA-test. Ni ombeds att utveckla valet av metod. 
 

9. Ni ombeds komplettera ansökan med en karta över var prover för karakterisering av 
gråberg och anrikningssand har tagits.  

 
Övrigt 
10. Ni upplyses om att domstolen avvaktar svar på ovanstående frågor angående utsläpp till 

vatten innan ställning tas till om bestämmelser i lagen om gränsälvsöverenskommelse 
mellan Sverige och Finland ska tillämpas i målet eller ej. Ni ombeds dock att, för det fall 
domstolen skulle finna att lagen ska tillämpas, inkomma med förslag på vilka handlingar 
som ska översättas för att tillgodose kravet på likabehandling och tillhandahållande av 
information och handlingar på både svenska och finska. Ni ska även redovisa vilka 
handlingar som genom bolagets försorg redan har översatts till finska. 
 

11. Ni ska ge in en sammanställning över yrkanden och villkor som de ser ut efter bolagets 
justeringar.  
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Domstolen önskar senast den 27 februari 2023 få besked om när kompletteringarna kan 
lämnas in. Domstolen önskar att det sker en samlad komplettering enligt detta föreläggande 
samt föreläggande i aktbilaga 106 varför ny svarstid kan bli aktuell för det senare 
föreläggandet. 

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. 
 
 
 
Emma Granberg 
 
 
 
 
Kopia till: Biträdande jurist Sofie  Pedersen, Biträdande jurist Helles Stoytcheva 
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