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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. 
vid Viscaria, Kiruna kommun 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 9 februari 2023 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt önskar SGUs yttrande om vi anser att det finns 
behov av ytterligare utredning innan målet kungörs och i så fall vilken utredning som vi anser behövs. 
Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

SGU har tidigare yttrat oss i ärendet, den 20 juni 2022 (SGU dnr 33-1141/2022). SGU kommenterar 
nedan de frågor som vi tidigare påpekat och hur Copperstone Viscaria AB (bolaget) i sina 
kompletteringar har omhändertagit dessa frågor. 

Risk för påverkan på grundvattenrelaterade skyddsobjekt 
SGU noterar att kompletteringen presenterar en tydligare redovisning av påverkan på ytligt grundvatten 
(Bilaga A.5 ”Principer för kontrollprogram för verksamhet”) som visar på ett tydligt sätt hur 
grundvattenövervakning är tänkt att utformas och påtalar att kontrollen är till stora delar redan 
påbörjad. 

Risk för geoteknisk påverkan  
I kompletteringarna anges att behov av sättnings- och grundvattennivåmätningar ska utredas för de 
identifierade riskobjekten. Detta ska ske genom uppföljning i redan installerade rör för nivåmätning i 
Viscariaområdet samt genom en öppenhet för att kunna komplettera med fler rör i anslutning till 
identifierade riskområden för att kunna följa upp och bevaka risker. Möjligheten till att vid behov 
genomföra kompletterande geotekniska fältundersökningar nämns också. 

Risk för påverkan på naturvärden, Natura 2000 och skyddade arter samt frågan om 
skyddsinfiltration 
Kompletteringen innehåller en tydlig diskussion om korrelationsanalys av data mellan yt- och 
grundvatten avseende flöden och nivåer utifrån redan pågående övervakning, för att kunna identifiera 
eventuella avvikelser från naturliga variationer som ett underlag för detaljprojektering av tekniska 
infiltrationslösningar. Bolaget för även ett trovärdigt resonemang om tidsaspekter för möjlighet till 
rehabilitering av en eventuell påverkan på omgivande våtmarker. SGU kan hålla med om resonemanget 
och att det kan finnas tid att projektera och utföra skyddsåtgärder men vill samtidigt påpeka att om 
analysen uppmärksammar hydrologiska avvikelser som bör åtgärdas så bör också skyddsåtgärderna 
komma igång så snart som möjligt. En beredskapsplan för olika skyddsåtgärders genomförande kan 
möjligen vara en lämplig väg att gå. 

Frågan om röjning och slåtter i myrmarkerna 
SGU menar att bolaget gett ett godtagbart svar angående syftet med röjning och slåtter på 
myrmarkerna. 
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Risk för påverkan på grundvattenkvaliteten 
SGU anser att kompletteringen redovisar ett tillfredställande resonemang om uranhalt i dagens 
gruvvatten och i framtida processvatten samt att verksamhetens reningsanläggning har kapacitet att 
under driftsfasen ta omhand de vattenkvaliteter som kan förekomma, inklusive släckvatten om sådant 
behov skulle uppstå. Vad gäller risker för diffus kvalitetspåverkan t.ex. genom dammbekämpning inom 
verksamhetsområdet så menar bolaget att sådant vatten kommer att följa med områdets ytavrinning 
och kommer via erforderlig rening att tillfalla processvattnet. 

SGUs påpekande om otydlighet avseende när skyddsåtgärder är tänkta att 
genomföras 
SGU noterar bolagets svar som samlar planerade skyddsåtgärder (i en gemensam tabell 53 i MKB), där 
det anges att vissa åtgärder kommer att vidtas vid behov. SGU håller med bolaget att implementering 
behöver ske i god tid innan signifikant försämring uppstår. Bolaget säger sig vara berett att 
implementera åtgärder i ett tidigt stadium. SGU vill i sammanhanget framföra att förhållningssättet 
ställer höga krav på egenkontrollen och samverkan med tillsynsmyndigheten. 

Karakterisering av gruvavfall och efterbehandling 
Bolaget har framlagt resultat från nya undersökningar vad gäller gruvavfallets potentiella förmåga att 
generera syra i såväl ett korttids- såsom ett långtidsperspektiv. Resultat från de s.k. ABA-testerna visar 
att en del av det framtida gråberget kan komma att generera ett surt lakvatten. Detta är dock något som 
ej bekräftas av resultaten i kinetiska försök. Resultat från de kinetiska försöken visar på en jämn, hög 
alkalinitet i analyserat vatten, men en svagt nedåtgående trend mot slutet av försöksperioden. Därav så 
bör enligt SGU en uppskattning av förbrukad alkalinitet kontra mängd kvarvarande syra kvantifieras. 
Detta så att det blir tydligt att den syra-neutraliserande kapaciteteten i materialen är tillräcklig för att ett 
surt lakvatten ej ska kunna bildas i framtiden. 

I kontrollprogrammet stipuleras att en uppföljning av karaktäriseringen av framtida gruvavfall samt 
processvatten kommer att ske. Detta är något som SGU uppskattar. Av största vikt är också att göra en 
uppföljning vad gäller lakvattenbildningen från redan upplagt gruvavfall. Detta för att kunna uppdatera 
karaktäriseringen av befintligt gråbergsupplag, för att sedermera göra justeringar i den konceptuella 
efterbehandlingsplanen. SGU anser också att det saknas ett resonemang kring ursprung och hantering 
av förhållandevis höga andelar lättutlakat uran i upplagd anrikningssand.  

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnande avdelningschefen . 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologerna  och 
 samt utredaren , den senare som föredragande, deltagit. 

 
 
 

   

  




