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1 INLEDNING 

1.1 Om samrådet och tillståndsprövningen 

Copperstone Viscaria AB (”Copperstone”) avser att återuppta gruvverksamheten vid 

Viscariagruvan, Kiruna kommun. Den aktuella malmen innehåller framförallt koppar, men även 

järn. Bolaget har hos Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt sökt tillstånd enligt miljöbalken 

och har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning som del av ansökan. Ansökan handläggs i 

domstolens mål nr 954-22. 

Sedan tidigare gruvverksamhet vid Viscariagruvan lades ned har gruvan till stora delar vattenfyllts. 

För att kunna återetablera gruvan och fortsätta brytningen på tidigare nivå samt även möjliggöra 

fortsatt prospektering inifrån gruvan, behöver området med den vattenfyllda gruvan avvattnas. 

Genom avvattningen ökar områdets lämplighet för gruvverksamhet varaktigt. 

Att avvattna mark- och vattenområden är tillståndspliktigt som vattenverksamhet 

(markavvattning) enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Tillstånd till markavvattning prövas av 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska dock enligt 7 kap. 19 § lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet överlämna ärendet till mark- och miljödomstolen om det 

framställs yrkande om att någon annan än sökanden ska delta i markavvattningen, om särskild 

tvångsrätt eller om ersättning eller inlösen. Länsstyrelsen får även överlämna ärendet om andra 

fastigheter än sökandens kan komma att beröras. 

Copperstone avser att söka tillstånd till markavvattning hos länsstyrelsen, som en avgränsad och 

separat fråga som prövas vid sidan av prövningen av gruvverksamheten. Inför en sådan ansökan 

om tillstånd till markavvattning ska Copperstone genom samråd undersöka om markavvattningen 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska innebära att Copperstone tar 

fram ett samrådsunderlag och samråder (undersökningssamråd) i frågan om betydande miljö-

påverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning med 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 

verksamheten eller åtgärden. 

Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag för ett undersökningssamråd om den planerade 

markavvattningen och huruvida denna kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt om 

kommande miljökonsekvensbeskrivnings innehåll och utformning. Som framgår av detta 

samrådsunderlag gör Copperstone bedömningen att markavvattningen inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan.  

Efter genomfört undersökningssamråd kommer Copperstone att upprätta en samrådsredogörelse 

och lämna denna till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen därefter beslutar att betydande 

miljöpåverkan kan antas ska en specifik miljöbedömning ske med upprättande av en 

miljökonsekvensbeskrivning. Inför upprättandet ska då ytterligare samråd i form av 

avgränsningssamråd ske. Om länsstyrelsen istället delar Copperstones bedömning och beslutar att 

betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska någon specifik miljöbedömning inte ske utan istället 

ska en s.k. liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
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1.2 Sökande  

Det sökande bolaget, Copperstone Viscaria AB, är ett svenskt aktiebolag som ägs till 100 % av 

Copperstone Resources AB. 

Sökande: Copperstone Viscaria AB 

Organisationsnummer:  556747–7798 

Adress:  Fasadvägen 43, 981 41 KIRUNA 

Kontaktperson i ärendet: Peter Wihlborg 

E-post: peter.wihlborg@copperstone.se 

Juridiskt ombud: Joel Mårtensson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

 

1.3 Vad ansökan avser  

Den planerade markavvattningen omfattar avvattning av befintlig underjordsgruva ner till 250 

meter under gruvans nuvarande naturliga dräneringsnivå på ca 510 m ö.h. Avvattningen kommer 

att utföras genom pumpning direkt ur gruvan eller genom borrade grundvattenrör vilket medför 

en avsänkning av grundvattennivåerna i och runt gruvan. Uppumpat vatten kommer att genomgå 

rening innan vattnet avbördas mot Pahtajoki, vilken rinner ut i Rautasälven och vidare till Torne 

älv. I dagsläget finns följande alternativ till placering, vilka även framgår av Figur 1, av 

reningsanläggningar och avbördningspunkter: 

• Pilotanläggning för 100 m3/h är placerad öster om befintlig gruva och avbördas mot 

tvillingtjärnarna. Denna anläggning behöver flyttas till alternativ placering, när vattennivån 

i gruvan succesivt kommer att sjunka. 

• Ny placering av pilotanläggning i lämpligare läge för anslutning till tillkommande rörstråk 

sker i anslutning till befintligt gråbergsupplag. Rörstråk mellan ny pumpposition anläggs i 

anslutning befintlig väg och nuvarande avbördningspunkt mot tvillingtjärnarna bibehålls.   

• Reningsanläggning för 200 m3/h placeras väster om befintlig gruva med avbördning mot 

Pahtajoki. Rörstråk mot avbördningspunkt anläggs i huvudsak intill befintlig väg. 

Verksamheten är lokaliserad inom det finsk-svenska avrinningsdistrikt på vilket den finsk-svenska 

gränsälvsöverenskommelsen är tillämplig. Även Esbo-konventionen skulle kunna bli tillämplig. Som 

framgår i avsnitt 4.9 förväntas markavvattningen och avbördningen mot Pahtajoki dock inte 

medföra någon gränsöverskridande effekt, vare sig på vattnets status eller nyttjande, eller i övrigt, 

och följaktligen bedöms varken gränsälvsöverenskommelsen eller Esbo-konventionen vara 

tillämpliga på den kommande prövningen.  

Markavvattningen med dess hantering av utrustning och reningskemikalier m.m. omfattas inte av 

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. 

mailto:peter
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Figur 1 Avbördningspunkter, reningsanläggning för 200 m3/h samt pilotrening 100 m3/h samt lokalisering av rör och 
utsläppspunkter. Befintlig pilotrening 100m3/h flyttas när vattennivån succesivt sänkts.  
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2 PLATS- OCH OMRÅDESBESKRIVNING  

Följande avsnitt redovisar översiktligt rådande förhållanden inom det aktuella området.  

2.1 Lokalisering  

Markavvattningen planeras att utföras i och i direkt anslutning till den befintliga Viscariagruvan. 

Området för markavvattning är lokaliserat ca 3 km väst om gamla Kiruna centrum i Kiruna 

kommun, Norrbottens län. Närmaste bebyggelse, Máttaráhkká Northern Light Lodge, ligger på ett 

avstånd om ca 500 m från det planerade markavvattningsområdet. Närmaste bostadsbebyggelse 

ligger i Karhuniemi på ett avstånd om ca 1,5 km nordost om området för markavvattning. 

2.2 Historik  

Viscariagruvan var i drift under åren 1982–1997. Efter nedläggningen har alla byggnader ovan jord 

rivits och området har till stor del efterbehandlats. Tidigare gråbergsupplag och sandmagasin med 

klarningsmagasin finns kvar som nya formationer i landskapet och tydliga tecken på tidigare 

markanvändning. Underjordsgruvorna har sedan stängning fyllts med vatten.  

2.3 Nuvarande markanvändning och intilliggande verksamheter 

Nuvarande markanvändning vid området för markavvattning, förutom rennäring som beskrivs i 0, 
utgörs av friluftsliv och rekreation, jakt och fiske. Området nyttjas även för kraftproduktion vid sex 
vindkraftverksanläggningar som ägs av Vargkraft AB och Illuminator AB samt elkraftsdistribution 
via två högspänningsledningar som ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Från vindkraftverken har 
även Vattenfall Eldistribution AB elnätanläggningar inom det planerade området för 
markavvattning. 
 

Intilliggande verksamheter utgörs av: 

• Máttaráhkká Northern Light Lodge 

• LKAB:s verksamhet  

• Järnväg  

• Väg E10 

2.4 Markförhållanden 

2.4.1 Landskapskaraktär 

Landskapskaraktären där Viscariagruvan tidigare låg präglas dels av naturmark där vegetationen 

har börjat återetablerats, dels av tidigare gruvdrift så som dagbrott, gråbergsupplag och 

sandmagasin, samt av stadsutveckling. Påverkansområdet kring det planerade 

markavvattningsområdet utgörs av naturmiljöer med fjällbjörkskog, våtmarker, kalfjäll samt sjöar 

och vattendrag.  

2.4.2 Geotekniska förhållanden 

Jordarterna i området domineras av morän, med torvmarker i låglänta områden och berg i dagen 

på fjällen. Morän består huvudsakligen av en sandigt siltig morän eller en siltig sandig morän. 

Medeldjupet för moränen ligger omkring 6 m i det aktuella området. Moränen bedöms ha en 
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normal sten- och blockhalt. Torvmarkerna utgör cirka 25% av ytan och är generellt 1–3 m tjocka 

och underlagras av morän. Inom torvområdena ligger oftast grundvattenytan ytligt, ibland helt i 

nivå med markytan. Mäktigheten hos både morän och torv varierar kraftigt i området och en 

jorddjupsmodell har tagits fram som visar jorddjupet i olika delar av området.  

Området där markavvattning kommer att bedrivas förekommer fyllningar som har sitt ursprung 

från tidigare gruvverksamheter eller från byggandet av järnväg. Dessa fyllningar består av både 

moränjordar och sprängt gråberg. I de södra delarna av området för den tidigare 

gruvverksamheten finns gruvdammar. Dessa gruvdammar innehåller huvudsakligen deponerad 

sand. Torv förekommer lokalt under vissa delar av den deponerade sanden. 

2.4.3 Berggrundsgeologi 

Viscariamalmen ligger i Viscariaformationens vulkanoklastiska bergarter, vilka förekommer i den 

mellersta delen av Kiruna grönstensgrupp. Kiruna grönstensgrupp ligger stratigrafiskt ovanpå den 

arkäiska berggrunden och Kovogruppens sedimentära och vulkaniska enheter. Viscariamalmen 

förekommer i svartskiffer och i mafiska vulkaniska bergarter, där stor del av dessa mafiska 

vulkaniska bergarter har omvandlats till grönsten och grönskiffer. 

2.4.4 Grundvatten 

Högre belägna delar kring den gamla gruvan utgörs av inströmningsområden för grundvatten. 

Under tidigare gruvdrift vid Viscaria avsänktes grundvattenytan i området till följd av länshållning 

av brytningsområden. Tidigare underjordsgruva är numera vattenfylld och grundvattenytan har 

successivt återgått mot ursprungligt läge. Vatten från tidigare underjordsgruva bräddas mot dike 

som avrinner norrut via kulvertledning under väg E10 och järnvägen.  

Det finns inga klassade och/eller skyddade grundvattenområden inom området för 

markavvattning utifrån den information som erhållits från SGU. Närmsta vattenskyddsområde för 

grundvatten är beläget i Jukkasjärvi, ca 18 km fågelvägen öst om området. Närmsta beslutade 

grundvattenförekomst är belägen i Kurravaara, ca 7,8 km fågelvägen nedströms Rautasälven norr 

om planerat område för markavvattning. 

2.5 Sjöar och vattendrag  

Torneälven utgör ett av Sveriges huvudavrinningsområden, och avvattnar ett ca 40 000 km2 stort 

avrinningsområde. Varje biflöde till Torneälven representerar ett delavrinningsområde. Dessa 

biflöden har i sin tur ett antal biflöden som representerar delavrinningsområden. 

Området kring det planerade markavvattningsområdet ligger på en vattendelare mellan två 

vattensystem, det ena avrinner mot Torneälven i norr och det andra avrinner söderut mot Kalix 

älv, se Figur 2. I dagsläget avrinner vatten från den nedlagda underjordsgruvan och 

gråbergsupplaget via mindre bäckar mot Tvillingtjärnarna som avvattnas vidare mot Pahtajoki, 

Rautasälven och Torneälven. Det befintliga sandmagasinet med klarningsmagasin avvattnas via 

diken mot Leväjärvi och vidare mot Luossajärvi. Området i norr och nordväst avvattnas via 

våtmarker och bäcksystem till Una Soahkejoki eller direkt till den nedströms liggande Pahtajoki.  

Områdets södra delar avrinner naturligt via våtmarken Kirunavuoma mot Rakkurisystemet, Mettä- 

Rakkurijoki, Rakkurijärvi och Rakkurijoki, som avrinner vidare mot Kalixälven.  
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Till följd av LKAB:s underjordsbrytning har sjön Luossajärvi minskat till yta och volym. I samband 

med dämningen av sjön ändrades utflödet och avrinningen sker numera genom en kanal som 

anlagts direkt söder om järnvägen och väg E10 norr om det planerade området för 

markavvattning. LKAB pumpar idag ca 47 l/s för att upprätthålla ett flöde i Luossajoki och vid höga 

vattenstånd avbördas vatten från Luossajärvi till Pahtajoki via Luossajärvi utloppskanal. 

Ytvattendrag kring Viscariagruvan är redan påverkade av såväl tidigare verksamhet vid 

Viscariagruvan och Pahtohavaaregruvan. Ändringen av utloppet från Luossajärvi inom ramen för 

LKAB:s verksamhet medför även påverkan på vattenkvaliteten i recipienten Pahtajoki, sydost om 

området för markavvattning. Torneälven är även slutlig recipient för bland annat Kiruna 

avloppsreningsverk. Som en del i verksamheternas egen- och efterkontroll utförs provtagningar i 

omkringliggande vattendrag. 

 
Figur 2 Översiktskarta med beslutade vattenförekomster markerade tillsammans med Viscarias koncessionsområde. 

  



 

7 
 

 

2.6 Naturmiljö och naturvärden 

Området för markavvattning ligger i närheten av två olika Natura 2000-områden, Rautas samt 

Torne och Kalix älvsystem, Figur 3. 

Natura 2000-området Rautas 

Rautas Natura 2000-område omfattar två åtskilda naturreservat präglade av fjällbjörkskog, 

barrskog, fjällhed, myrmarker, sjöar och vattendrag. Genom området rinner Rautasälven. Mänsklig 

påverkan är låg och koncentrerad till väg E10 och malmbanan som båda löper igenom Natura 

2000-området. Rautas omfattar drygt 81 000 ha, dvs 8 kvadratmil skyddad natur och har en yttre 

gräns som är ca 26 mil lång. Natura 2000-området hyser utpekade naturtyper som området ska 

skydda. Området för markavvattning ligger helt utanför Rautas men utmed en sträcka om ca 4 km 

av Natura 2000-områdets gräns. 

Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem 

Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem omfattar två av landets största och i princip helt 

oreglerade älvar med huvudfåror samt ett stort antal biflöden och sjöar. Vattendragen utgör ett 

limniskt Natura 2000-område med, enligt bevarandeplanen, en sammanlagd sträcka av vattendrag 

och sjöar om tusentals mil. Natura 2000-området hyser utpekade naturtyper och arter som 

området ska skydda. Området för markavvattningen ligger inom avrinningsområdet för Pahtajoki, 

en av de mindre bäckarna högt upp i vattensystemet. 

Under 2021 har naturvärdesinventering utförts inom ett 3,5 km2 stort område som omfattar 

planerat markavvattningsområde och dess närområde. Naturvärdesinventeringen har utförts i 

enlighet med svensk standard för naturvärdesinventering (SIS 2014) med detaljeringsgrad översikt. 

Inom det planerade området för markavvattning var upplösningsgraden dock högre, motsvarande 

detaljeringsgrad medel.  

Det inventerade området utgörs till stor del av naturmiljöer med fjällbjörkskog, våtmarker, kalfjäll 

samt sjöar och vattendrag. I området återfinns även områden som är påverkade av mänsklig 

verksamhet: gruvverksamhet, vindkraft och infrastruktur. Inom det inventerade området har en 

stor andel av arealen avgränsats till naturvärdesobjekt. 

Den planerade markavvattningen kommer att bedrivas i anslutning till tidigare 

verksamhetsområde för Viscaria gruvverksamhet. Inga naturskyddade områden finns i det 

planerade området för anläggning av reningsanläggningar och rörstråk. Däremot visar utförda 

simuleringar att påverkansområdet med avseende på grundvattnet i liten omfattning går in i två 

områden med Naturvärdesklass 2.  

Den östra delen av påverkansområdet för markavvattning gå in i Naturvärdesobjekt 2 som klassas 

inom ramen för Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Naturvärdesobjektet med dess våtmarker, 

sumpskogar och tjärnar bedöms ha ett påtagligt biotopvärde utifrån att dessa biotoper har ett 

flertal värdeelement och naturvårdsintressanta strukturer som t.ex. påtaglig variation i 

mineralrikedom, fuktighetsgrad och lutning samt förekomst av rikkärr, järnockrakärr, källor och 

sumpskog. Mänsklig påverkan finns genom provbrytning, vägdragningar, terrängkörning och 

igenväxning. Naturvärdesobjektet bedöms ha ett högt artvärde utifrån förekomst av tre rödlistade 

växtarter samt ett stort antal rikkärrsindikerande arter och vissa rödlistade fågelarter. 
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Figur 3 Närliggande Natura 2000 -område. 

I sydost visar en viss påverkan på Naturvärdesobjekt 6 som klassas inom ramen för Högt 

naturvärde (naturvärdesklass 2). Naturvärdesobjektet med kärr, tjärnar och vattendrag bedöms ha 

ett påtagligt biotopvärde utifrån dess olika våtmarksstrukturer, värdeelement och 

naturvårdsintressanta våtmarksmiljöer. Naturvärdesobjektet bedöms ha ett påtagligt artvärde 

utifrån förekomst av fridlyst växtart, flera indikatorarter för intermediära/medelrika kärr samt en 

artrik fågelfauna med flera noterade rödlistade fågelarter.  I anslutning till den nedlagda gruvan 

samt avvattningspunkterna har utförda inventeringar identifierat flera områden med påtagligt 

naturvärde, naturvärdesklass 3 (7a, 7b, 10 samt 14a, se Figur 4). Områden med påtagligt 

naturvärde (naturvärdesklass 3) omfattar mer homogena eller artfattiga miljöer som mindre 
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våtmarker, vattendrag, fjällhed och fjällbjörkskog av hedtyp. Naturvärdesobjekt 7a/b utgörs av 

mindre våtmarker, naturvärdesobjekt 10 utgörs av hedartad fjällbjörkskog, och naturvärdesobjekt 

14a utgörs av Lilla Abborrtjärn, en mindre dystrof tjärn. Naturmiljöerna i hela det inventerade 

området framgår av Figur 4. 

 

Figur 4 Förekommande naturvärdesklassade områden invid områden där anläggningar för markavvattning planeras att 
anläggas.   
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2.7 Rennäring  

Det planerade området för markavvattning ligger inom Laevas samebys renskötselområde och 

över området passerar en flyttled. I enlighet med information från Sametinget utgör gruvområdet 

en svår passage för renskötseln och området väster om tidigare gruvbrytning utgörs av rastbete 

för Laevas sameby. Gabna sameby har renskötselrätt på mark som angränsar området i norr. Det 

finns områden som pekats ut som riksintresse för rennäringen i direkt anslutning till den planerade 

gruvverksamheten, se Figur 5.  

 

Figur 5 Områden av riksintresse för rennäring i området (Sametinget, 2020). 
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Både inom och intill området för markavvattning finns viktiga markanvändningsområden för 

rennäringen, som bland annat utgörs av flyttled och område för rastbete. Det finns ett renstängsel 

som löper i nordväst-sydostlig riktning i syfte att skilja vinter- och vår/höstbetesmarker. 

2.8  Landskapsbild 

Området kring fyndigheten utgörs av höjdryggen Peuravaara, med sex vindkraftverk, samt det 

våtmarksområde som utbreder sig väster om höjdryggen. I våtmarken finns några mindre sjöar 

och kärr som delvis sammanbinds med bäckar. Bäckarna utgör källflöden till Pahtajoki som 

avrinner mot norr. 

Det omgivande landskapet utgörs av lågland med skogsterräng där höjderna varierar mellan 300–
600 m ö.h. samt våtmarker med kärr eller små sjöar i dalgångarna. Höga fjälltoppar syns på 
avstånd i vy mot väster med vindkraftverken på Peuravaara i förgrunden. Såväl befintlig som 
historisk gruvverksamhet påverkar starkt landskapet i Kiruna tätort, framförallt i riktning mot 
söder, norr och väster. Även delar av verksamheten vid Viscaria är synlig från berget Luossavaara. 

2.9 Kulturmiljö 

Viscariaområdet med omgivningar har en speciell kulturmiljöstruktur för ett norrländskt fjällnära 
inland. Läget i landskapet gör att området har använts för renskötsel, jakt och fiske.  
Under senare tid har det också bedrivits industriella projekt som gruvdrift, vindkraft och 

järnvägsbyggande samt turism. Hela Kiruna centrum inklusive Kirunavaara är av riksintresse för 

kulturmiljö. 

Riksintresset för kulturmiljövården, BD 33 Kiruna-Kirunavaara utgörs av ett unikt samhällsbygge 

från 1900-talet med stadsplan, byggnader och gruvindustriella uttryck.  

Inom påverkansområdet för markavvattning finns kända kulturmiljövärden som redovisas Tabell 1 

samt Figur 6 nedan. 

Tabell 1 kulturhistoriska lämningar inom påverkansområdet. 

RAÄ ID Internt ID Lämningstyp enligt 
RAÄ:s terminologi 

Antikvarisk 
bedömning 2021 

Kommentar 

Fornsök: 
L1991:260  

RAÄ-nummer: 
Jukkasjärvi 2684 

LK2015:257 Gruvhål Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Behovet att närmare 
utreda vad för typ av 
grop bedöms som 
begränsat. Oavsett 
funktion saknas 
fornlämningskaraktär. 

Fornsök: 
L1992:7803 

RAÄ-nummer:  

Jukkasjärvi 2217 

- Naturföremål/-
bildning med bruk, 
tradition eller namn 

Borttagen Bläckning på en tall, 
som visade sig vara 
avverkad och bestod 
av en stubbe. 

Fornsök: 
L1992:7961 

RAÄ-nummer: 
Jukkasjärvi 2256 

- Gruvhål Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Behovet att närmare 
utreda vad för typ av 
grop bedöms som 
begränsat. Oavsett 
funktion saknas 
fornlämningskaraktär. 
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Figur 6 Kända kulturmiljövärden enligt Fornsök (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

2.10  Rekreation och friluftsliv 

Det nuvarande friluftslivet vid det planerade området för markavvattning är starkt koncentrerat till 

tre anordnade leder som passerar förbi områdets nordvästra delar;  

• En skoterled, 

• Ett skidspår samt  

• En sommarled som används för vandring, löpning och mountainbikecykling. 

De tre lederna är viktiga för det stadsnära friluftslivet i Kiruna, se Figur 7. 
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Förutom de tre lederna upp till Ädnamvaarastugan så erbjuder området för den planerade 

verksamheten även möjlighet till rekreation genom svamp- och bärplockning, jakt och i någon mån 

även fiske. 

 

Figur 7 Rekreation och friluftsliv inom området för markavvattning 
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3 PLANERAD VERKSAMHET  

I föreliggande avsnitt beskrivs den planerade markavvattningen. 

3.1 Förberedande anläggningsarbeten  

Innan markavvattningen kan påbörjas behöver erforderlig infrastruktur etableras och bygglov 

sökas för aktuella enheter. Etableringen omfattar bland annat dragning av rörledningar, 

uppställning av reningsanläggningen och montering av pumpar.  

3.1.1 Etablering av pumpbrunnar 

Pumpar och rör för avvattningen kommer i första hand förläggas i befintliga ventilationsschakt i 

den befintliga gruvan. För att erhålla access till ventilationsschakten behöver dessa friläggas. Om 

access är tekniskt och säkerhetsmässigt komplicerad kommer nya borrhål att användas. 

3.1.2 Anläggning av rörledningar  

Rörledningar kommer att förläggas kortast möjliga väg mellan pumplokalisering och platsen för 

reningsanläggningen. Rördragning till recipient görs i huvudsak utmed befintliga vägar och kan 

nedgrävas vid behov. Nuvarande pilotanläggning behåller sina nuvarande system där röret mynnar 

uppströms AVA15.  

3.1.3 Etablering av tillkommande reningsanläggning  

För att öka reningskapaciteten kommer ytterligare en reningsanläggning att etableras. 

Etableringen kommer att utföras innan avvattningen av gruvan påbörjas. I samband med detta 

kommer elektricitet att anslutas till reningsanläggningen. Elledningar kommer sedan att etableras 

utmed de inkommande vattenledningarna för att förse vattenpumparna med el. Området runt 

reningsanläggningen kommer att inhägnas, se avsnitt 3.3. 

3.2 Avvattning av befintlig underjordsgruva  

Befintlig underjordgruva är i dagsläget vattenfylld. Avvattning av underjordsgruvan kan komma att 

ske stegvis och kommer att utföras ner till 250 meter under den nuvarande gruvans naturliga 

avbördningsnivå på 510 möh. Det kan även finnas behov av att placera pumpar nere i den 

avvattnade gruvan för pumpning av de djupare delarna ned till 250 meters djup. För att skapa 

access kan det finnas behov av att nyttja den befintliga gruvans ingång. I samband med detta 

behöver gruvingångar och nedfarter till gruvan tillgängliggöras och säkras samtidigt som berget 

skrotas för att skapa en säker underjordsmiljö. Maximalt kommer ca 300 m3/h att avvattnas. 

3.3 Vattenrening 

Vattenreningsanläggningen kommer att rena 300 m3/h, 100 m3/h genom nuvarande 

pilotanläggning och 200 m3/h i en tillkommande anläggning. Utformningen är relativt kompakt och 

sker i följande steg:  

• Fällning, pH justering: järnsulfat tillsätts som flockningsmedel och pH justeras med 

natriumhydroxid. 
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• Sandfilter: flockarna från fällningssteget avskiljs. Systemet backspolas med jämna intervall 

för att optimera sandfiltrens funktion.   

• Jonbytesfilter: joner avskiljs. Jonbytesfiltret regenereras löpande med hjälp av saltsyra, 

natriumklorid och avjonat processavloppsvatten från ett omvänd osmos-steg (”reverse 

osmos”, ”RO”). Regenereringen sker alternerande där minst två jonutbytesenheter alltid 

är i produktion under regenereringsprocessen av övriga enheter. 

 

En schematisk beskrivning av reningsanläggningen redovisas i Figur 8 nedan.  

 

Figur 8 Schematisk beskrivning av reningslösning med sandfilter och jonbytesteknik. 

Pilotförsöket som pågår har en reningskapacitet på 100 m3/h. De första mätningarna för koppar, 

nickel, zink och uran visar på en reningsgrad mellan 95-99 %. Kontinuerliga mätningar och 

utvärderingar kommer att utföras under en längre tid för att optimera anläggningen för en 

eventuell framtida gruvdrift samtidigt som en befintlig miljöpåverkan elimineras. I Tabell 2 nedan 

visas de preliminära resultaten från anläggningen 

Tabell 2 In- och utgående gruvvattenhalter [µg/l] med sandfiltrering och jonbyte. Preliminära resultat från 
pilotanläggningen. 

 

3.4 Utsläpp av vatten till recipienter  

Efter rening kommer vattnet att återföras mot Pahtajoki, vilken rinner ut i Rautasälven och vidare 

till Torne älv, se Figur 9. I figuren redovisas även provpunkter där förändringarna i 

vattenföringarna har simulerats, se vidare i avsnitt 4.3 och 4.5.  
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Figur 9 Återföring mot Pahtajoki 

4 FÖRVÄNTADE MILJÖEFFEKTER  

I det följande beskrivs de miljöeffekter som markavvattningen kan antas medföra samt vilka 

försiktighetsåtgärder som planeras att genomföras för att minimera en eventuell miljöpåverkan. 

Ansökan om vattenverksamhet med tillhörande MKB kommer att fokusera på beskrivning av 

grundvattenavsänkningen och utsläpp av vattnet från gruvan till ytvattendrag.  

I relation till den intensiva prospekteringsverksamhet, med 3-5 aktiva borriggar inklusive 

tillhörande verksamhet, som nu pågår i området kommer de tillkommande effekterna bli helt 

obetydliga. Det är endast under etablering av borrhål och rörläggning som en begränsad påverkan 
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uppstår, vilken helt upphör efter etableringsfasen. Etableringsfasens påverkan är dessutom i 

paritet med den påverkan som uppstår vid den pågående prospekteringsborrningen med 

tillhörande trafik.  

Verksamheten kommer som helhet inte medföra ökade bullernivåer, utsläpp till luft, ökad trafik 

eller ingrepp i kulturmiljöer. Påverkan på naturmiljö samt rennäring kommer att bli mycket liten 

och därför kommer dessa aspekter att beskrivs mycket kortfattat med en motivering till varför de 

inte berörs och bedöms ytterligare. Eftersom avrinningen av metaller kommer att minska uppnås 

en ökad miljönytta samtidigt som inga irreversibla effekter uppstår. Sammantaget kan 

verksamhetens miljöpåverkan knappast anses vara negativ eftersom de långsiktigt 

miljöförbättrande effekterna av ett renare vatten överstiger den begränsade lokala påverkan som 

uppstår, varför effekterna som helhet får anses vara utan betydelse.  

4.1 Mark och landskapsbild 

Markavvattningen kommer att utföras genom pumpning från befintliga strukturer som 

exponerade brytrum, ventilationsschakt eller borrhål. Vid behov borras nya pumpbrunnar i direkt 

anslutning till den tidigare delvis utbrutna malmzonen. Det uppumpade vattnet kommer att ledas 

till reningsanläggningarna för att sedermera ledas i rörledningar till utsläppspunkterna. I nuläget 

drivs en pilotanläggning inom området, se Figur 10.  

 

Figur 10 Pågående pilotförsök invid den gamla gruvan. Naturlig avbördning av gruvvatten (1) ersättes av uppumpat 

gruvvatten (2). Reningsanläggning (3) med sandfiltrering och jonbyte. Återföring av vatten till ytvattensystemet (4), i 

detta fall tvillingtjärnarna. 
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Pilotanläggningen har en reningskapacitet på 100 m3/h. Vid den planerade markavvattningen 

kommer ytterligare en reningsanläggning, med en kapacitet om 200 m3/h att anläggas. För att nå 

lämpliga strukturer på större djup i gruvan kommer pilotanläggningen behöva flyttas. Byggnaderna 

kommer att vara låga (ca 3 m) och sammanlagd ha en yta på ca 200-250 m2. Byggnadernas 

påverkan på landskapsbilden kommer att vara obetydliga och vid avslutad verksamhet tas 

byggnaderna bort och påverkan på landskapsbilden återgår till nuläget. 

4.2 Grundvattenförhållanden  

DHI har utfört grundvattensimuleringar som visar hur grundvattnet påverkas vid en avvattning av 

gruvan ner till 250 meter i nuvarande utbrutna gruva. Påverkansområdet (>0,3 m) vid en 

avsänkning redovisas i Figur 11. Området kring gruvan är sen tidigare påverkat av tidigare 

gruvdrift. Grundvattennivån kring gruvan styrs idag av dräneringsnivån i gruvan som ligger på ca 

510 m ö.h.  

 

Figur 11 Markavvattningens påverkansområde vid tömning ner till 250 m djup. 
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Genomförda simuleringar visar att påverkansområdet vid en avsänkning av grundvattnet ner till 

250 meters djup, 250 meter under gruvans nuvarande dräneringsnivå, delvis ligger inom ett 

område som redan idag är påverkat av den tidigare gruvverksamheten. Vid en markavvattning till 

250 meters djup kommer påverkansområdet i huvudsak breda ut sig i sydost. DHI:s simuleringar 

visar på att påverkansområdets utbredning som närmast kommer att ligga ca 500 meter ifrån 

Natura-2000 området varför det inte finns någon risk för avsänkning av grundvattennivån i Natura 

2000 området väster om gruvan. 

Det finns inga energianläggningar eller brunnar inom det beräknade påverkansområdet för 

markavvattningen (enligt SGU’s brunnarkiv) och därmed finns ingen risk för påverkan på privata 

brunnar. Ett kontrollprogram med avseende på grundvattenkvaliteten och grundvattennivåerna 

kommer att upprättas för att i ett tidigt skede se eventuella avvikelser. 

Den negativa miljöeffekten till följd av en grundvattenavsänkning i området bedöms som liten då 

bedömningen är att inga allmänna eller enskilda intressen påverkas av en sänkning av 

grundvattennivån i gruvan. Eventuella konsekvenser för exempelvis kultur-, naturmiljö och 

rennäring beskrivs i respektive avsnitt. De negativa miljöeffekterna vid avsänkningen av gruvan 

bedöms därmed som obefintliga. 

4.3 Utsläppspunkter till recipient 

Copperstone planerar att släppa ut de avvattnade vattenvolymerna i två punkter. En volym 

motsvarande den naturliga avbördningen, ca 100 m3/h, från den nu vattenfyllda gruvan kommer 

att släppas till tvillingtjärnsystemet medan 200 m3/h kommer att släppas till Pahtajoki, nedströms 

den så kallade Gullijoki, se Figur 12. I figuren framgår även positioner för den befintliga 

pilotanläggningen samt alternativ för placering av tillkommande reningsanläggningar.  
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Figur 12 Positioner för utsläpp av avvattnade volymer, position för reningsanläggning för 200 m3/h samt pilotrening 100 
m3/h samt lokalisering av rör och utsläppspunkter. Befintlig pilotrening 100m3/h flyttas och ansluts till ny position när 
vattennivån succesivt sänkts.  

4.4 Ytvattenpåverkan – Flöden 

DHI har simulerat hur ytvattnet påverkas till följd av förändringar i grundvattenbildning och 

ytavrinning. I Pathajokisystemet har mätstationerna AVA14, AVA01, AVA 02 samt AVA18 

analyserats. Mätstationernas placering redovisas i Figur 9. En avvattning till 250 m djup visar att: 

• I AVA 14 är den beräknade minskningen av den årliga avrunna volymen ca 4% men 

återförs 200 m3/h renat vatten enligt alternativ 1 ökar årsflödet med ca 7%. 
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• I AVA 01 är den beräknade minskningen av den årliga avrunna volymen ca 30%. Om 100 

m3/h uppfodrat renat vatten återförs, som nu görs i pilotanläggningen, kompenseras hela 

minskningen. 

• I AVA 02 är den beräknade minskningen av den årliga avrunna volymen ca 3% i fallet när 

befintlig gruva avvattnas. Återförs 100 m3/h renat vatten ökar flödet med ca 10%. 

• I AVA 18 är den beräknade minskningen av den årliga avrunna volymen 7% i fallet när 

befintlig gruva avvattnas. Vid en total uppströms återföring av 330 m3/h, enligt 

ovanstående punkter, ökar flödet med ca 10%. 

Inför den planerade avvattningen kommer ytterligare simuleringar att utföras för att optimera 

återföringen av vatten till systemet. Utförda simuleringar visar på att de negativa effekterna på 

flödesregimen är små om vatten återförs till systemet.  

Flödesparametrarna är inte klassade i VISS men med stöd av simuleringar har den ekologiska 

statusen klassats för relevanta flödesparametrar. På grund av den påverkan som finns från den 

artificiella avbördning som sker ifrån Luossajärvi via avbördningskanalen, vilken är reglerad i 

deldom meddelad av Umeå tingsrätt 2011-01-14 i mål M2594-10, är nuvarande flödesstatus God.  

Vid avvattning påverkas både volymsavvikelse och specifik flödeseffekt marginellt medan flödets 

förändringstakt inte påverkas. God status för volymsavvikelse innehålls (avvikelse från 

normaltillståndet med max 15%), om det tillförda flödet i Pahtajoki inte överstiger ca 400 m3/h. 

Vid detta flöde innehålls även God flödesstatus för specifik flödeseffekt med god marginal.  

Vid avvattning kommer den nuvarande gruvans naturliga avrinning att ersättas av ett renat flöde 

av motsvarande storlek. Dels sker en mycket god rening av detta flöde samtidigt som detta flöde 

inte påverkar flödesparametrarna. Totalt avser Copperstone att avbörda 300 m3/h. Den 

dimensionerande flödesparametern volymsavvikelsen i Pahtajoki blir då 11%, vilket inte äventyrar 

miljökvalitetsnormen. 

4.5 Ytvattenpåverkan – Metaller  

Allt vattnet som återförs till recipientsystemet kommer att genomgå rening innan avbördning mot 

Pahtajokisystemet. Analysresultat från pilotanläggningen visar på en reningsgrad mellan 95-99 % 

för koppar, nickel, zink och uran. Således kommer halterna vara mycket lägre i det avbördade 

vattnet jämfört med vattnet från gruvområdet som i nuläget inte renas. Utan rening avrinner ca 

100 m3/h från gruvan, innehållande halter på ca 25-50 µg U/l och 300-1000 µg Zn/l. 

Utifrån de preliminära resultaten från Copperstones pilotanläggning görs bedömningen att det är 

möjligt att rena gruvvattnet så att utgående uran och zinkhalter ligger mellan 0,7-2,5 µg/l 

respektive 0,4-5 µg/l.  

I Pahtajoki kommer halterna och de totala mängderna av kritiska metaller således att minska 

jämfört med nuvarande situation, trots att flödet ökar från 100 till 300 m3/h. Nuvarande utsläpp av 

zink ligger på drygt 4 ton per år, vilket kommer reduceras till ca 100 kg per år. Uttransporten av 

Uran minskar från över 260 kg/år till under 50 kg per år. Med lägre metallhalter och obetydligt 

ökat flöde är den sammanlagda ekologiska effekten snarare förbättrad.  
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4.6 Naturmiljö 

Huvuddelen av reningsanläggningen kommer att ske på redan ianspråktagen mark i direkt 

anslutning till den gamla gruvan. Utförda simuleringar visar att påverkansområdet för grundvatten 

går in i ytterkant av områden som är klassade inom Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde). 

Avsänkningen i dessa området kommer att vara ringa vilket medför att påverka bedöms vara 

mycket liten dock ej försumbara. 

Påverkansområdet för en grundvattenavsänkning vid gruvan kommer inte att gå in på områden 

som är klassade som Natura 2000. Avbördat vatten mot Pahtajoki kommer att genomgå rening 

vilket medför att metallhalterna är lägre än halterna i gruvvatten som idag läcker ut mot Pahtajoki. 

Avvattningen kommer inte att medföra mer buller i området och transporterna kommer inte att 

öka förutom under en kortare period vid etableringsarbeten. De negativa konsekvenserna för 

Natura-2000 området bedöms således som obetydliga. 

Prospekteringsborrningar har utförts inom området under en längre tid vilket har medfört en ökad 

aktivitet inom området. Borrning av nya pumpbrunnar bedöms därför inte medföra en ökad 

negativ påverkan på miljön i avseende på buller eller övrig påverkan. Rördragning från 

reningsanläggning till recipient görs i huvudsak i anslutning till befintliga vägar kommer vid behov 

att anläggas under markytan. Mark som naturvärdesklassats kommer att undvikas varför 

effekterna bedöms som obetydliga. Ett kontrollprogram kommer att upprättas för att identifiera 

eventuella avvikelser i tidigt skede. Risken för påverkan på naturmiljön bedöms dock som minimal 

vilket medför att de negativa effekterna bedöms som obetydliga. 

4.7 Rennäring 

Både inom och intill området för markavvattning finns markanvändningsområden för rennäringen, 

som bland annat utgörs av flyttled och område för rastbete. Ett renstängsel löper i nordväst-

sydostlig riktning i syfte att skilja vinter- och vår/höstbetesmarker. Endast en begränsad yta 

kommer att tas i anspråk för reningsanläggningen och pumpbrunnar. Rörstråk till 

avbördningspunkter kommer att anläggas under mark och i största möjliga mån i anslutning till 

befintliga väger inom området. Området kring reningsanläggningar och pumpanordningar kommer 

inte att stängslas in vilket medför att påverkan på renbetet bedöms som obetydligt. Vidare 

föreligger inget behov av att dra om flyttleden som går genom området.  

Påverkansområdet för markavvattningen bedöms inte påverka kvalitén på betesmarkerna. Den 

största delen påverkansområdet är inom det tidigare industriområdet där pågående 

prospekteringsverksamhet redan idag medför en relativt betydande lokal påverkan. Gruvvattnet 

som avbördas mot Pathajoki kommer att genomgå rening innan avbördning detta medför att 

vattnet kommer att innehålla lägre metallhalter än vattnet som idag läcker från gruvan. Utförda 

undersökningar på vattenkvalitén efter reningen visar på en reningsgrad mellan 95-99%. Detta 

medför att vattenkvalitén i ytvattnet inom området och i nedströms recipienter inte kommer att 

försämras utan snarare förbättras i och med att utgående halter blir lägre. Aktiviteterna inom 

området kan komma att öka något under anläggningen av rörstråk och reningsanläggningar. Dock 

är det endast under en begränsad period. Under driftfasen bedöms aktiviteterna i området vara i 

samma omfattning som idag då endast daglig tillsyn samt provtagningar kommer att utföras.  
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Den samlande bedömningen gällande påverkan på rennäringen i området bedöms således som 

obetydlig. 

4.8 Kulturmiljö 

Borrningar av pumpbrunnar och röretablering kommer inte att utföras där fornlämningar har 

identifierats. Samtliga identifierade objekt är av sådan karaktär att de inte kommer att påverkas av 

den planerade markavvattningen. Vidare kommer placeringar av anläggningar och pumpbrunnar 

att ske på erforderligt avstånd så att fornlämningar ej skadas eller förstörs vid anläggande och 

drift. Detta gäller även anläggning och underhåll av vägar inom området för de förberedande 

arbetena samt under drift. De negativa effekterna på fornminnena bedöms som obetydliga.  

4.9 Gränsöverskridande påverkan 

Det bedöms som helt uteslutet att det i samband med markavvattningen uppstår några effekter 

som kan klassas som gränsöverskridande. Då vattnet som avvattnas genomgår en högeffektiv 

rening innehålls bedömningsgrunderna för alla ämnen redan i primärrecipienten Pahtajoki. Redan 

i Rautasälven är utspädningen mer än 600 ggr och när vattnet når sammanflödet med Torne älv 

och Muonio älv har vattnet utblandats mer än 10 000 ggr. Under de senaste 10 åren har 

medelhalterna i Torneälvens mynning varit 0,10 µg/l för uran och 2,4 µg/l för zink. Som framgår av 

Tabell 3 är de haltpåslag som beräknats i nedströms lokaler mycket små. De medför ingen 

påverkan på bedömningsgrunden samtidigt som påslagen i praktiken inte är möjliga att kvantifiera 

analysmässigt.  

Tabell 3 Utgående maximala årsmedelhalter samt haltpåslag i nedströms recipientsystem (µg/l). 

Ämne U Zn 

Utgående maxhalt 1,5 3 

Pahtajoki 0,22 0,44 

Rautasälven 0,0024 0,0099 

Torneälven vid Rautasälven 0,00094 0,0039 

Torneälven vid Muonioälven 0,00014 0,00029 

Torne vid mynning 0,00013 0,00025 

Bedömningsgrund HVMFS 2019:25 0,27* 5,5 

ggr under kvantifieringsgräns 70 349 

ggr under bedömningsgrund 1673 19168 

*0,17 µg/l + bakgrundsnivå i Torneälven ca 0,10 µg/l 

5 KEMIKALIEHANTERING 

Följande kemikalier kommer att användas inom reningsanläggningen: 

• Järnsulfat 

• Svavelsyra  

• Natriumhydroxid 

• Saltsyra 
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Vidare kommer begränsade mängder verkstadsrelaterade kemiska ämnen så som t.ex. oljor, 

glykol, etc. att användas. Produkterna kommer att lagras ovan jord i separata tankar/behållare. 

Utformning av förråd sker enligt gällande lagstiftning för att minimera risker. 

6 BMP-BEDÖMNING 

Den påverkan som uppstår sammanfaller eller skiljer sig inte med den nuvarande påverkan som 

sker på grund av ett intensivt prospekteringsarbete i området. Endast under en kort 

etableringsperiod kommer någon annan störning att potentiellt kunna uppstå, förutom den som 

beror på det vattenflöde som tillförs recipienten. Eftersom samma borriggar som används för 

prospekteringen även kommer att användas vid etableringen ökar inte påverkan från 

borrverksamhet. Den påverkan som tillkommer när rördragning sker, under en mycket kort period, 

bedöms som mycket liten och i stort sett marginell i förhållande till övrig pågående 

prospekteringsverksamhet i området.  

Verksamheten bedöms inte heller medföra några gränsöverskridande effekter och effekterna på 

kulturmiljö bedöms som obetydliga. Avrinnande halter från området blir lägre och 

masstransporten av metaller minskar och inga irreversibla effekter uppstår. Verksamhetens 

påverkan på naturmiljö, friluftsliv och rennäring är snarare positiv än negativ vad gäller 

metallhalter i avrinnande vatten, där verksamheten i praktiken kan ses som en indirekt 

efterbehandling av den gamla gruvans fortlöpande och relativt betydande miljöpåverkan. Inga 

allmänna eller enskilda intressen påverkas. 

7 SAMRÅDSKRETS 

Enligt 6 kap. 24 § miljöbalken ska undersökningssamråd ske med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller 

åtgärden. Den påverkan som uppkommer för enskilda med anledning av markavvattningen är i all 

väsentlighet enbart teoretisk eller helt obetydlig. Det kan därför ifrågasättas om någon enskild är 

särskilt berörd av den sökta verksamheten. För god ordnings skull inkluderar Bolaget i 

samrådskretsen samtliga fastighetsägare och samebyar inom påverkansområdet för 

grundvattenavsänkningen. Dessa är följande:  

• Laevas Sameby 

• Gabna Sameby 

• Kiruna 1:1 och Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 – Statens fastighetsverk 

• Ön 1:1 – LKAB 

• Kurravaara 4:3 >2 - ca 15 privatpersoner 

• Jukkasjärvi bandel 100:1 - Trafikverket 

8 INNEHÅLL KOMMANDE MKB 

Som en del av den specifika miljöbedömningen av planerade verksamheter kommer en MKB att 

upprättas. Syftet med MKB:n är att redovisa en samlad bild av de nuvarande förutsättningarna i de 

områden och recipienter som kan komma att påverkas direkt eller indirekt av planerad 

markavvattningen. Markavvattningens påverkan och förslag till eventuella skyddsåtgärder samt 
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potentiella konsekvenser och effekter på människors hälsa och miljön efter vidtagna 

skyddsåtgärder kommer att beskrivas i MKB:n. 

Innehållet i form av föreslagen rubrikindelning i den framtida miljökonsekvensbeskrivningen 

redovisas i Tabell 4.  

Tabell 4 Innehåll kommande MKB 

Huvudrubriker Underrubriker 

Icke teknisk sammanfattning  

Administrativa uppgifter  

Inledning Vad ansökan avser, Syfte och avgränsning 
Dialog med myndigheter och markägare, 
Berörda fastigheter 

Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Avvattning av gruva, vattenrening och vattenhantering 

Lagstiftning Allmänt, Miljökvalitetsnormer 

Plats- och områdesbeskrivning Lokalisering, Topografi och omgivningar,  
Planförhållanden, Meteorologiska förhållanden, 
Geologi och hydrogeologi, 
Ytvattenförhållanden, Naturmiljö och naturvärden, 
Kulturmiljö, Rekreation och friluftsliv, 
Infrastruktur och andra tekniska anläggningar, Rennäring  

Miljöeffekter och konsekvenser MKBn kommer att beskriva miljökonsekvenserna av de 
ändrade grundvattenförhållandena och utsläppet av 
renat gruv/-, grundvatten till vattendrag och sjöar, 
rennäring samt naturmiljö. Övriga miljöaspekter kommer 
såsom kulturmiljö och friluftsliv kommer att beskrivas 
kortfattat. 

Risk- och säkerhetsfrågor  

Referenser  

 


