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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
Inledning
Med anledning av Kaunis Iron AB:s (KIAB) ansökan om tillstånd för brytning och förädling av
järnmalmsfyndigheterna Tapuli, Palotieva och Sahavaara i Kaunisvaara har denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Järnmalmsfyndigheterna är belägna ca 25 km norr om Pajala
tätort i Pajala kommun, Norrbottens län. MKB ska möjliggöra en samlad bedömning av verksamhetens
effekter på miljö och hälsa samt hushållning med naturresurser.
Den planerade verksamheten innebär prövning enligt miljöbalkens kap 7, Natura 2000, kap. 9 Miljöfarlig
verksamhet samt kap. 11 Vattenverksamhet.
Mineraliseringen vid Kaunisvaara innehåller järn. Bearbetningskoncessioner för Tapuli K nr 1 (Tapuli) och
Tapuli K nr 2 (Palotieva) beviljades 2008-11-20 av Bergsstaten. Efter överklagan fastställdes beslutet av
Regeringen 2009-02-26. Området kring Tapuli är markanvisat av Bergsstaten och det finns också en
kommunalt beslutad detaljplan över området. Bearbetningskoncession för Sahavaara K nr 1 beviljades 201010-28. Fyndigheterna vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara är utpekade som riksintresse för landets material
och mineralförsörjning.
Nuvarande verksamhet är tillståndsgiven genom Gränsälvskommissionen beslut daterat den 20 augusti 2010
(domslut M11/09) enligt gränsälvlagen (1971:850) och 1 kap. 4 § miljöbalken. Nuvarande tillstånd omfattar
losshållning av järnmalm i Tapuli dagbrott, anrikning av malmen i Kaunisvaara anrikningsverk samt
deponering av gråberg på Tapuli gråbergsupplag och deponering av anrikningssand på sandmagasinet.
Nuvarande tillståndsgivna vattenverksamheter omfattar bortledning av vatten från gruvan, dämning av vatten i
processvattenmagasinet samt anläggande av diken och vägtrummor.

Beskrivning av sökt verksamhet
Den planerade produktionen i befintlig verksamhet, beskrivet som en genomsnittlig produktion under gruvans
hela livslängd, uppgår till ca 6 Mton malm per år vilket möjliggör en järnsligsproduktion på ca 2 Mton per år.
Brytning och anrikning i denna omfattning beräknas ge upphov till i genomsnitt ca 9,6 Mton gråberg och ca 4
Mton anrikningssand per år. Produktionen planeras att successivt höjas under 2018 och 2019 för att på sikt
motsvara omfattningen enligt ovan.
Planerade verksamheter med anledning av den tillkommande brytningen och anrikningen av Palotieva och
Sahavaaramalmerna inkluderar;



Förberedande arbeten med markavvattning och jordavrymning samt anläggande vallar och diken



Malmbrytning vid Palotieva och Sahavaara dagbrott



Primärkross och malmupplag



Industriväg till anrikningsverk med tillkommande byggnader för omfördelning och lagring av malm



Utrustning för flotation i Kaunisvaara anrikningsverk



Sahavaara gråbergsupplag



Utökning av sandmagasin för tillkommande anrikningssand, inkl. separat del av sandmagasinet för
sulfidrik flotationssand



Utökning av klarningsmagasinet och processvattenmagasinet



Vattenledningar; för länshållning av Palotieva dagbrott, mellan Sahavaara gråbergsupplag och dagbrott
samt pumpstation vid primärkross, mellan pumpstation och processvattenmagasin samt eventuellt
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tillkommande vattenledning för avbördat vatten mellan klarningsmagasin och Muonio älv längs samma
sträckning och i omedelbar anslutning till befintlig ledning



Tillkommande ledningar för anrikningssand mellan Kaunisvaara anrikningsverk och befintligt sand- och
klarningsmagasin längs samma sträckning som befintliga ledningar

Planerad tillkommande vattenverksamhet inkluderar;



Bortledande av vatten från Palotieva och Sahavaara dagbrott



Vallar och avskärande diken vid Palotieva och Sahavaara dagbrott



Vallar och avskärande diken vid Sahavaara gråbergsupplag



Utökning av vallar vid sandmagasin och anläggning av ny vall vid klarningsmagasin



Höjning och förlängning av damm för processvattenmagasin

Tillstånd söks även enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken med anledning av att verksamheten är belägen inom
avrinningsområdet för Muonio älv med biflöden vilka ingår i Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem.

Bedömning av miljöeffekter
Den tillkommande? verksamhetens miljöeffekter avseende grundvatten bedöms som små under drift.
Grundvattenavsänkningen i jord påverkar lokala grundvattensystem kring brytningsområdena i Tapuli, Palotieva
och Sahavaara. Avsänkningen medför dock varken kvantitativ eller kvalitativ påverkan på statusen i utpekade
grundvattenförekomster i närområdet enligt resultaten från den uppdaterade grundvattenmodelleringen.
Enligt utförda modelleringar kan ett antal brunnar samt den kommunala vattentäkten komma att ligga inom
influensområdet för slutskedet av gruvbrytning i Sahavaara dagbrott, vilket kan medföra att kapaciteten i
brunnarna påverkas. Vattenkvaliteten i brunnarna bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten.
Efter avslutad drift återgår grundvattenytan långsamt till naturligt jämviktsläge. Diffus spridning via grundvatten
kvarstår även efter avslutad efterbehandling. Halterna i recipienten bedöms komma att ligga på en acceptabel
nivå som inte äventyrar vattenkvaliteten.
Den kvalitativa påverkan på grundvatten bedöms som liten. De gynnsamma egenskaperna hos
anrikningssanden och gråberget i Tapuli säkerställer att miljöskadligt dränage inte uppkommer. Den
planerade hanteringen av sulfidhaltigt gråberg och restprodukter från flotationsprocessen (flotationssand), är
utformade för att förhindra skadligt dränage på kort och lång sikt. Kompletterande provtagning av grundvatten
runt nuvarande verksamhetsområde utförs numer som en del i egenkontrollen. Resultat från genomförda
provtagningar kompletteras i ansökan.
Miljöeffekter på ytvatten under drift bedöms som små. Påverkan på ytvatten uppkommer dels till följd av
direkta och diffusa utsläpp av ämnen från verksamheten, dels till följd av dämningar och ianspråktagande av
mark som kan påverka flöden i närliggande vattendrag. Under nuvarande och planerad drift pumpas
överskottsvatten från verksamheten till recipienten Muonio älv. Resultat från utförda analyser av vattenkvalitet
nedströms utsläppspunkten från verksamheten visar endast marginell påverkan och gällande
miljökvalitetsnormer för ytvatten innehålls. Den biotillgängliga delen för uran ligger dock långt under
bedömningsgrunden (bilaga H4) redan i utgående vatten. Beträffande uran (totalt löst) uppmättes under 2018
en årsmedelhalt som översteg bedömningsgrunden enligt HVMFS 2019:25.
Utförda beräkningar avseende miljöeffekter på ytvatten från planerad verksamhet visar att haltökningen i
Muonio älv nedströms utsläppspunkten blir fortsatt marginell och att gällande miljökvalitetsnormer fortsatt
innehålls. Resultaten från beräkningarna av kumulativ effekt på Muonio älv vid gruvverksamhet vid två
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gruvområdena, Hannukainen och Kaunisvaara, visar att miljöeffekterna i älven är små och att gällande
miljökvalitetsnormer följs både under produktionsfas och efter avslutad gruvdrift.
Påverkan på ytvattenflöden till följd av dämning kommer inte att förändras jämfört med nuvarande
tillståndsgivna verksamhet. Tillkommande påverkan på ytvattenflöden uppkommer i huvudsak på grund av
markanspråk vid Sahavaara som påverkar avrinningsområdet för Kaunisjoki samt markanspråket vid
Palotieva som påverkar Aareajoki på motsvarande sätt. Utökningen av sandmagasinet innebär ökat
markanspråk i avrinningsområdet mot Kaunisjärvi och Patojoki samt även avrinningsområdet mot Aareajoki.
Verksamhetens påverkan på flöden i vattendrag till följd av den planerade tillkommande verksamheten
bedöms som liten.
Efter efterbehandling upphör pumpning av vatten till Muonio älv. Avrinningen av ytvatten kommer successivt
så långt som möjligt att återgå till naturliga flödesmönster.
Den planerade verksamheten medför att emissioner från förbränningsmotorer kommer att öka jämfört med
nuvarande förhållanden. Dammspridning till följd av verksamheten bedöms i första hand kunna ge upphov till
störning i direkt närhet till gruvverksamheten. Det ligger i verksamhetens egenintresse att minimera
dammspridning bland annat för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Dammdämpande åtgärder kommer därför
att vidtas vid behov. Verksamheten medför inte att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids.
Sammantaget bedöms miljöeffekterna avseende luft som obetydliga.
Kring en gruvverksamhet kan påverkan på markförhållande inte undvikas. Bolaget har för avsikt att så långt
som möjligt nyttiggöra uppkomna överskottsmassor inom verksamhetsområdet vid t.ex. anläggande av vägar,
vallar och upplagsytor. Efter avslutad gruvbrytning kommer överskottsmassor att användas vid efterbehandling
av området. Kvarstående förändrade markförhållanden vid verksamhetens anläggningar medför i sin tur
möjlighet till förändrad markanvändning. De efterbehandlade gråbergsupplagen och sandmagasinet kan
komma att användas i såväl skogsbruk som renskötsel. Gruvsjöarna kan komma att användas som
häckningslokal av fåglar eller för inplantering av ädelfisk.
Den planerade verksamheten medför en påverkan på renskötseln genom att betesmark tas i anspråk samt att
ökad mänsklig aktivitet och buller i området kring Sahavaara orsakar en större störningszon jämfört med idag.
Verksamheten medför även ianspråktagande av områden utpekade som riksintresse för rennäring. Påverkan
på rennäringen bedöms som måttlig men med föreslagna skyddsåtgärder utformade i samråd med samebyn
bedöms effekterna för rennäringen bli små. Efter avslutad gruvdrift kommer verksamhetsområdet att
efterbehandlas så att marken åter kan nyttjas, bland annat som renskötselområde. Efterbehandlingen av
verksamhetens anläggningar kan anpassas så att förutsättningarna för renskötsel i området på sikt kan
förbättras. De kvarstående effekterna för rennäringen bedöms som obetydliga.
Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan och effekter på närboende som små förutom den
bostadsbebyggelse i Sahavaara by som ligger inom riskområdet för stenkast och som måste lösas in innan
gruvbrytningen i Sahavaara kan påbörjas. Den samlade effekten på närboende bedöms som måttlig, enligt
föreslagen definition. När verksamheten avslutas upphör successivt störningar och kvarstående effekter på
närboende bedöms som obetydliga.
Planerad verksamhet medför att markområden som i dag finns tillgängliga för friluftsliv och rekreation tas i
anspråk för verksamhetens anläggningar. Det finns dock stora obebyggda arealer i närområdet som fortsatt kan
användas för rekreation och friluftsliv. När gruvverksamheten avslutas kan efterbehandlingen av verksamheten
anläggningar utformas och anpassas så att förutsättningarna för friluftsliv och rekreation förbättras, till exempel
kan upplag slutligt anpassas för vintersport eller liknande. Sammantaget bedöms miljöeffekterna avseende
friluftsliv och rekreation som små.
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Påverkan på jakt uppkommer till följd av den planerade verksamhetens direkta markanspråk vid Sahavaara
samt till följd av den ljudstörning och mänsklig närvaro som verksamheten medför. Även upplevelsen av
vildmark vid fiske i närliggande vattendrag påverkas av verksamheten. Efter avslutad verksamhet upphör
successivt påverkan på jakt och fiske i närområdet. Jaktmarker kan åter etableras inom det efterbehandlade
verksamhetsområdet. Inplantering av ädelfisk i de nya dagbrottssjöarna kan vara en åtgärd som vidtas som
del i kommande efterbehandling. Påverkan på jaktmarker och fiskevatten är begränsad och miljöeffekterna
bedöms som små.
Påverkan på jord- och skogsbruk uppkommer till följd av den planerade verksamhetens direkta markanspråk.
Vid Sahavaara gruvområde kommer skogsmark att tas i anspråk vid dagbrottet och gråbergsupplaget kommer
i huvudsak att anläggas på myrmark som delvis är dikad. Efter avslutad gruvverksamhet kommer delar av
gruvområdet att återigen kunna nyttjas för skogsbruk. Den samlade effekten på jord- och skogsbruk till följd av
gruvans påverkan bedöms som liten.
Samtliga ytvatten kring verksamhetsområdet avrinner till Natura 2000-området för Kalix- och Torneälvsystem.
Verksamhetens påverkar i de livsmiljöer och arter som är utpekade
Nuvarande verksamhet påverkar våtmarker som har hög och mycket höga naturvärden enligt länsstyrelsens
våtmarksinventering. Den direkta påverkan uppkom vid etableringen av gruvans bedömdes av
Gränsälvskommissionen som acceptabel och att artskyddsförordningen hade beaktats vid tillståndsprocessen.
Kokkovuoma påverkas av grundvattenavsänkningen direkt väster om verksamhetsområdet. Resultaten från
uppföljande undersökningar visar en påverkan på vegetationen några hundra meter ut från dagbrottskanten.
Sandmagasinets markanspråk påverkar livsmiljöer och populationer av skyddade arter på myren Tapulivuoma.
En fördjupad konsekvensbedömning avseende fridlysta arter har utförts. Preliminära resultat indikerar att
bevarandestatus för ett antal skyddade fåglar, kärlväxter och mossor kan komma att påverkas. Fördjupade
fältinventeringar har utförts under sommaren 2019 för att erhålla en mer uppdaterad grund för bedömningar.
Den sökta verksamheten som innebär en utvidgning av den befintliga verksamheten innebär ytterligare
förändringar av ett redan påverkat landskap. Att förändringen sker i ett område som redan är påverkat av
gruvverksamhet, skogsbruk, jordbruk och flottning gör att landskapets karaktär ändras i mindre uträckning än
vad det skulle gjort om verksamheterna låg skilda från varandra. Effekterna av den planerade verksamheten
avseende landskapsbilden bedöms som små. Påverkan på landskapsbilden kommer att vara som mest påtaglig
i verksamhetens direkta närhet. Gruvverksamheten innebär att nya formationer skapas i landskapet som genom
efterbehandlingen kan vegeteras och omformas till naturliknande habitat. Alternativt kan området anpassas till
kommande generationers behov av anläggningar och/eller landmärken.
I närområdet kring nuvarande och planerad verksamhet finns kulturhistoriska lämningar. Vid undersökningar
som har utförts inom det planerade verksamhetsområdet har dock inga lämningar påträffats. Om eventuella
kulturlämningar påträffas i samband med anläggningsarbeten ska detta anmälas till länsstyrelsen. Efter
avslutad gruvdrift kommer gruvområdet att efterbehandlas och verksamhetens anläggningar (gråbergupplag
och sandmagasin) kommer att kvarstå som nya lager i kulturlandskapet. Effekterna av den planerade
verksamheten avseende kulturmiljö bedöms som obetydliga.
I och med återstarten av gruvverksamheten, och de ökade aktiviteter som det innebär, har ljudnivån i
omgivningen ökat. Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas vid brytning i Sahavaara och Palotieva, i form av
bullervallar eller liknande avskärmning för ljud, kommer riktvärde för buller och gällande villkor att innehållas vid
bostäder i Kaunisvaara och Sahavaara. Riksintresset för friluftsliv längs Muonio älv påverkas inte av ljudnivåer
över gällande riktvärden, enligt utförda beräkningar. När gruvverksamhet avslutats och området efterbehandlats
kommer ljudstörning från verksamheten att upphöra. Effekterna av den planerade verksamheten avseende
ljudstörning bedöms som små.
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Utförd utredningen visar att vibrationer i samband med planerade gruvbrytning i Sahavaara kan medföra
teknisk skada på bebyggelse. Utredningen visar vidare att ett säkerhetsavstånd avseende stenkast om 800 m
är lämpligt för den planerade verksamheten. Gällande riktvärden överskrids om inga åtgärder genomförs men
den samlade effekten bedöms som måttlig då lämpliga åtgärdergenomförs. Efter avslutad gruvbrytning upphör
all störning från sprängning.
KIAB:s planerade fortsatta och utökade gruvverksamhet i Kaunisvaara och Sahavaara är positiv ur ett
socioekonomiskt perspektiv. Bolaget bedöms kunna skapa direkt sysselsättning för ca 400 – 600 personer.
Inkluderas indirekt sysselsatta bedöms att 600 – 900 arbetstillfällen skapas. Den demografiska situationen i
kommunen förändras starkt i positiv riktning genom inflyttning av personer i yrkesaktiv ålder och högst
sannolikt barnfamiljer. Genom skatter och avgifter bidrar också KIAB till omfattande intäkter för Pajala
kommun som fortsatt kan erbjuda en fungerande samhällsservice. KIAB:s verksamhet bedöms ha en
gynnsam effekt på såväl den enskildes ekonomi som på kommunens, regionens och rikets ekonomi. Den
planerade verksamhetens effekter avseende socioekonomiska aspekter bedöms som positiv. Om
verksamheten avslutas upphör dessa effekter. Samtidigt finns det goda skäl att anta att verksamheten att
finnas kvar och utvecklas eftersom det finns alternativa mineraltillgångar i regionen varvid det lokala
näringslivet fortsatt kommer att gynnas och utvecklas, vilket ger förutsättningar för uthållig verksamhet riktad
även mot andra marknader.
I tabellen nedan har bedömning av miljöeffekter och konsekvenser av planerad gruvverksamhet, som
redovisas i avsnitt 7.0 – 12.0 sammanställts översiktligt.
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BAKGRUND

Kaunis Iron AB, fortsättningsvis kallat ”KIAB” eller ”bolaget”, avser att söka ett nytt och gemensamt tillstånd för
brytning och anrikning av järnmalm vid fyndigheterna Tapuli, Palotieva och Sahavaara vid Kaunisvaara, Pajala
kommun, Norrbottens län. Nuvarande verksamhet, brytning av malm i Tapuligruvan och anrikning av denna i
Kaunsivaara anrikningsverk, bedrivs med stöd av ett tillstånd utfärdat av Gränsälvskommissionen 2010.
Verksamheten omfattar även anläggningar för avfalls- och vattenhantering. Denna miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) har upprättats som en del i ansökan enligt 7 kap., 9 kap. och 11 kap. miljöbalken (1998:808).
Fyndigheterna vid Kaunisvaara ligger inom ett område för vilket bearbetningskoncession enligt minerallagen
beviljades genom Bergsstatens beslut som togs under hösten 2008 avseende Tapuli och Palotieva. Vidare
beviljades bearbetningskoncession för Sahavaarafyndigheten den 28 oktober 2010.
Den 23 oktober 2012 beslutade Bergsstaten om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna
Tapuli K nr 1 och Tapuli K nr 2 för tillgång till mark som behövs för gruvverksamheten i Tapuli samt samhörande
verksamheter. Markanvisningen kompletterades senare genom Bergsstatens beslut den 12 maj 2015 som
huvudsakligen avsåg anvisning av ytterligare mark för sand- och klarningsmagasin samt ventilstation och vägar
för åtkomst till magasinen. Gällande tillstånd beskrivs närmare i avsnitt 4.1.
KIAB avser att anrika malmen från samtliga fyndigheter vid bolagets anrikningsverk vid Kaunisvaara i enlighet
med gällande beslut från Gränsälvskommissionen daterat den 20 augusti 2010 (domslut M11/09) enligt
gränsälvlagen (1971:850) och 1 kap. 4 § miljöbalken. Vidare avser bolaget att fortsatt nyttja sand- och
klarningsmagasinet i Tapulivuoma.
Syftet med föreliggande uppdaterade MKB (som ersätter den MKB med datering 2019-07-xx som tidigare har
givits in i målet) är att sammanfatta de planerade arbetena, att identifiera och beskriva de miljöeffekter och
socioekonomiska konsekvenser som kan förväntas till följd av brytningen samt att göra en samlad bedömning
av detta.

1.1

Administrativa uppgifter

Kaunis Iron AB är ett helägt dotterbolag till Kaunis Holding AB.

Verksamhetsutövare

Kaunis Iron AB

Organisationsnummer

559003-4103

Postadress

Kaunis Iron AB
Bert-Ove Johanssons väg 8, 984 91 Pajala

Platschef

Åsa Allan
Tel: 072-724 41 20
E-post: asa.allan@kaunisiron.se

Juridiskt ombud

Jan Eriksson, Alrutz advokatbyrå AB
Tel: 08-679 73 65
E-post: jan.eriksson@alrutz.se

Koder enligt MPF (2013:251)

13.10 A, 13.40 A, 90-290-i,

Kommun

Pajala

Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen i Norrbotten
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Lokalisering
Verksamhetsområde

Verksamhetsområdena för Tapuli, Palotieva och Sahavaara dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk är
belägna ca 25 km norr om Pajala centralort, Norrbottens län. Se Figur 1 för lokalisering av den sökta
verksamheten.

Figur 1: Den sökta verksamhetens lokalisering i Pajala kommun, Norrbottens län.

Tapulifyndigheten ligger ca 2,5 km norr om byn Kaunisvaara, med fyndigheten Palotieva belägen ytterligare ca
400 m åt nordost som en satellitfyndighet till Tapuli, se Figur 2. Det befintliga industriområdet med
anrikningsverket är beläget ca 1,5 km nordost om Kaunisvaara by med sand- och klarningsmagasin lokaliserat
öster om väg 99. Sahavaarafyndigheten ligger ca 5 km söder om Tapuli dagbrott, ca 700 m väster om de
centrala delarna av byn Sahavaara och 1,5 km sydväst om byn Kaunisvaara.
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Figur 2: Översiktlig karta över den befintliga och planerade gruvverksamhetens anläggningar

1.2.2

Fastighetsägare

De fastigheter som berörs av den befintliga och planerade gruvverksamheten redovisas på karta i bilaga B och
sakägarförteckning i bilaga B1 till ansökan. I sakägarförteckningen redovisas berörda fastigheter uppdelade i
följande kategorier.



Vattenverksamhet – fastigheter som direkt berörs av dagbrott, diken och dammar m.m.



Verksamhetsområdet – fastigheter inom området som tas i direkt anspråk av verksamheten



Påverkansområde grundvattenavsänkning – fastigheter som ligger inom influensområdet för mer än 0,1
m grundvattenavsänkning



Riskområde stenkast – fastigheter som ligger inom riskområde för stenkast

Ett flertal fastigheter kommer att anses berörda i fler än en av de redovisade kategorierna.

1.3

Tillstånd och övriga beslut

Under de senaste åren har ett antal myndighetsbeslut fattats gällande utvecklingen av järnmalmsfyndigheterna
vid Tapuli och Sahavaara. Beslut av relevans för ansökan har sammanställts i Tabell 1 nedan.
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Tabell 1: Sammanställning av tillstånd och andra gällande beslut

Beslut

Myndighet

Bearbetningskoncessioner:
Tapuli K nr 1 och Tapuli K nr 2

Lagakraft/datering

Kommentar
Giltigt till:
2033-11-20

Bergsstaten
Regeringen
Bergsstaten

2008-11-20 (beviljad)
2009-02-26 (fastställd)
2010-10-28

Tillstånd enligt gränsälvslagen
(1971:850) och 1 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) att få
anlägga och driva Tapuli
dagbrott m.m.

Gränsälvskommissionen

2010-08-20

Giltigt

Beslut om riksintresse
avseende värdefulla ämnen
och mineral

Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU)

2010-10-25

Giltigt

Markanvisning Tapuli dagbrott
Komplettering

Bergsstaten

2012-10-23
2015-05-12

Giltigt

Sahavaara K nr 1

1.4

2035-10-28

Artskyddsdispens

Länsstyrelsen har med stöd av 14 och 15 §§ artskyddsförordningen (2007:845) i beslut daterat 2012-10-17
lämnat tidigare verksamhetsutövare (Northland Resources AB) dispens från 4, 6, 7, 8 och 8 §§
artskyddsförordningen för att; gräva och skada ängsnycklar, lappnycklar, sumpnycklar, Jungfru Marie nycklar,
brudsporre, spindelblomster, förstöra myrbräcka i dess naturliga utbredningsområde i naturen; plocka delar av
käppkrokmossa för transplantering till nya lokaler; döda, skada och störa åkergroda och vanlig groda samt döda
och störa pärluggla, sångsvan, trana, salskrake, hökuggla, tjäder, blåhake och ljungpipare förstöra deras ägg
samt skada och förstöra djurens fortplantningsområden och viloplatser.
Dispensen, som gäller för områdena med Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk, är förenad med nio
villkor avseende biotopförbättrande åtgärder, skademinimerande åtgärder samt translokering av växtlokaler.
Enligt villkor ska även program för genomförande, uppföljning och övervakning av genomförda åtgärder
upprättas med krav på årlig rapportering till länsstyrelsen i Norrbotten avseende genomförda åtgärder och
resultaten av dessa. Vid övertagandet av verksamheten från konkursboet efter Northland Resources AB
överfördes artskyddsdispensens rättigheter och skyldigheter till Kaunis Iron AB.
KIAB har inom ramen för nu aktuella ansökan även ansökt om dispens enligt artskyddsförordningen för den
påverkan på skyddade individer och arter som verksamheten kan komma att medföra.
Tidigare meddelad artskyddsdispens och den ansökan, med underliggande utredningar, som låg till grund för
dispensbeslutet kommer tillsammans med resultat från kompletterande naturvärdes- och artinventeringar som
genomförs under 2018 utgöra grunden för beskrivning av effekter och konsekvenser för skyddade arter från
planerade verksamheter, beskrivning av vilka skyddsåtgärder (skadelindrande åtgärder) som är lämpliga samt
utgöra grund för bedömningen av behov av och möjliga åtgärder för kompensation i dessa avseenden.
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Planförhållanden

Pajala kommuns översiktsplan, som beskriver de förutsättningar och visioner som finns för kommunens framtid
och utveckling, antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2010. I översiktsplanens markanvändningskarta anges att
områdena för befintliga och planerade verksamheter ska användas för gruvnäring.
Området för de befintliga och planerade verksamheten omfattas till viss del av detaljplan antagen av Pajala
kommunfullmäktige i september år 2010. Planen är uppdelad i två områden för industriändamål på ömse sidor
om väg 99. Detaljplanen upprättades för att underlätta anläggande av gruvverksamhet samt möjliggöra
anläggande av upplag, ett anrikningsverk och andra byggnader inom planområdet (Pajala kommun, 2010).
Den planerade utökningen av sandmagasinet inryms inte helt i gällande detaljplan. Arbetet med
detaljplaneläggning av tillkommande ytor har påbörjats i dialog med Pajala kommun.

1.6

Historik



Järnmalmsfyndigheterna Palotieva, Tapuli samt Stora och Södra Sahavaara vid Kaunisvaara upptäcktes
redan 1918. Under 1960-talet påbörjade Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillsammans med LKAB
en inventering av järnmalmsfyndigheter i Norrbotten och i de norra delarna av Kaunisvaarafältet
fokuserades på Tapuli och Sahavaara.



Magnetitmalmerna i området har därefter undersökts med avseende på specifika element såsom kobolt,
koppar och guld vid olika tillfällen under 1980- och 1990-talen.



Under 2000-talet genomförde AngloAmerican prospekteringsarbete i form av geofysiska mätningar från
luften. Resultatet från dessa undersökningar samt magnetiska undersökningar av området utgjorde
grunden för det prospekteringsprogram som utfördes mellan 2000 och 2004.



Under 2004 skrevs en överenskommelse mellan Northland Resources Inc. och AngloAmerican varvid
mineralrättigheterna till området tillföll Northland. Northland bedrev sedan ett aktivt prospekteringsarbete i
området och fram till 2008 hade mer än 170 borrhål med en sammanlagd längd om 37 000 meter borrats
för att avgränsa de olika magnetitförekomsterna i Sahavaara- och Tapuliområdet.



2007 genomfördes en provbrytning av Sahavaarafyndigheten för utvärdering och provanrikning. Provet
omfattade ca 1 500 ton vilket togs ut från en ca 50 meter lång ort.



Hösten 2008 erhölls bearbetningskoncessioner enligt minerallagen (SFS 1991:45) avseende brytning av
malmen i fyndigheterna Tapuli och Palotieva. Miljöprövningen för Tapuli dagbrott och Kaunisvaara
anrikningsverk avslutades sommaren 2010 genom att Gränsälvskommissionen enligt lagen (1971:850)
med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland
(gränsälvslagen) och 1 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beviljade tillstånd (2010-08-20) för sökt
verksamhet.



Tillståndsprocessen enligt minerallagen avseende bearbetningskoncession för Sahavaarafyndigheten
bedrevs parallellt med ovannämnd prövning enligt miljöbalken och den 28 oktober 2010 beviljade
Bergsstaten bearbetningskoncession för brytning av malmen i fyndigheten Sahavaara.



Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk togs i drift den 26 november 2012.



Under 2011, parallellt med driftsättningen ansökte Northland om ett gemensamt tillstånd enligt miljöbalken
avseende dels fortsatt gruvdrift i Tapuli, dels utökning av verksamheten till att inkludera dagbrottsbrytning
av Sahavaaramalmen samt förändrad och utökad anrikning vid Kaunisvaara anrikningsverk. Northland
försattes sedermera i konkurs i december 2014 varpå ansökan återkallades under 2015.
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Från konkursen 2014 fram till juli 2018 har ingen malmbrytning eller anrikning bedrivits i Tapuli och
Kaunisvaara. Under sommaren 2015 såldes anrikningsverket, omlastningsstationen i Pitkäjärvi och
tågvagnarna tillhörande konkursboet till bolaget Abecede AB (Abecede). De delar av verksamheten som
inkluderade gruvan, sand- och klarningsmagasin behölls fortsättningsvis av konkursboet.



Den 20 december 2017 beslutade Bergsstaten om medgivande till överlåtelse av
bearbetningskoncessionerna till Abecede. Miljötillståndet meddelat av Gränsälvskommissionen för
verksamheterna vid Tapuli dagbrott tillsammans med Kaunisvaara anrikningsverk och återstående
anläggningsdelar m.m. övertogs av Abecede i februari 2018. I samband med detta ändrades
företagsnamnet till Kaunis Iron AB.

2.0

VAD ANSÖKAN AVSER

KIAB har ansökt om ett helt nytt tillstånd enligt miljöbalken för brytning av järnmalmsfyndigheterna Tapuli,
Palotieva och Sahavaara samt för bearbetning av malmen i Kaunisvaara anrikningsverk i Pajala kommun.
Avsikten är att detta tillstånd ska ersätta och komplettera nu gällande tillstånd meddelat i augusti 2010 av
Gränsälvskommissionen (M 11-09).
För närvarande bryts malmen i Tapuli i två dagbrott; Tapuli centrala och det mindre Tapuli norra. Runt det
centrala dagbrottet har en vall anlagts som minskar vatteninströmning till dagbrottet. Dagbrottet avvattnas
genom ett länshållningssystem för gruvvatten som pumpas via en oljeavskiljare/sedimentationsbassäng till
processvattenmagasinet.
Den planerade produktionen i befintlig verksamhet, beskrivet som en genomsnittlig produktion under gruvans
hela livslängd, uppgår till ca 6 Mton malm per år vilket möjliggör en järnsligsproduktion på ca 2 Mton per år.
Brytning och anrikning i denna omfattning beräknas ge upphov till i genomsnitt ca 9,6 Mton gråberg och ca 4
Mton anrikningssand per år. Produktionen planeras att successivt höjas under 2018 och 2019 för att på sikt
motsvara omfattningen enligt ovan.
Planerade verksamheter med anledning av den tillkommande brytningen och anrikningen av Palotieva och
Sahavaaramalmerna inkluderar;



Förberedande arbeten med vallar och diken



Malmbrytning vid Palotieva och Sahavaara dagbrott



Primärkross och malmupplag



Industriväg till anrikningsverk med tillkommande byggnader för omfördelning och lagring av malm



Utrustning för flotation i Kaunisvaara anrikningsverk



Sahavaara gråbergsupplag



Utökning av sandmagasin för tillkommande anrikningssand, inkl. separat del av sandmagasinet för
syrabildande flotationssand



Utökning av klarningsmagasinet



Utökning av processvattenmagasinet



Vattenledningar; för länshållning av Palotieva dagbrott, mellan Sahavaara gråbergsupplag och dagbrott
samt pumpstation vid primärkross, mellan pumpstation och processvattenmagasin samt eventuellt
tillkommande vattenledning för avbördat vatten mellan klarningsmagasin och Muonio älv längs samma
sträckning och i omedelbar anslutning till befintlig ledning
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Tillkommande ledningar för anrikningssand mellan Kaunisvaara anrikningsverk och befintligt sand- och
klarningsmagasin längs samma sträckning som befintliga ledningar

Planerad tillkommande vattenverksamhet inkluderar;



Bortledande av vatten från Palotieva och Sahavaara dagbrott



Vallar och avskärande diken vid Palotieva och Sahavaara dagbrott



Vallar och avskärande diken vid Sahavaara gråbergsupplag



Utökning av vallar vid sandmagasin och anläggning av ny vall vid klarningsmagasin



Höjning och förlängning av damm för processvattenmagasin

Tillstånd planeras även sökas enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken med anledning av att verksamheten är belägen
inom avrinningsområdet för Muonio älv med biflöden vilka ingår i Natura 2000-området Torne och Kalix
älvsystem.

2.1

Verksamhetsavgränsningar

Som tidigare angivits är syftet med föreliggande MKB att belysa de miljömässiga och socioekonomiska
konsekvenser som gruv- och anrikningsverksamheten ger upphov till. Den planerade verksamheten beskrivs
mer detaljerat i dokumentet Teknisk beskrivning (TB), bilaga E till ansökan. I föreliggande MKB, avsnitt 4.0,
beskrivs den planerade verksamheten därför endast översiktligt.
Prövning av verksamheten kommer att ske enligt 9 kap. MB – Miljöfarlig verksamhet, 7 kap. 28 § samt 11 kap.
MB – Vattenverksamhet. Den planerade tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten omfattar i huvudsak
gruvbrytning, deponering av gråberg, magasinering av anrikningssand, utsläpp av vatten, påverkan på Natura
2000-området samt kemikaliehantering. Den planerade tillståndspliktiga vattenverksamheten omfattar i
huvudsak bortledning av yt- och grundvatten från gruvorna samt markavvattning och anläggande av avskärande
och uppsamlande diken m.m. runt verksamhetens anläggningar. Ansökan omfattar även höjning av den så
kallade PWP-dammen samt anläggande av dammar/vallar vid bergtäkten Navettamaa och inom och i
omedelbar anslutning till sandmagasinet.

2.2

Geografiska avgränsningar

I arbetet med MKB görs geografiska avgränsningar för beskrivning av påverkan från gruvverksamheten.
Följande avgränsningar har ansatts i arbetet:

Verksamhetsområdet
Markområdet som tas i anspråk av gruvverksamheten.

Lokalt undersökningsområde
De flesta bakgrundsundersökningar har utförts inom ett avstånd av c:a 3 km från gruvverksamheten.

Indirekt påverkansområde
Indirekt påverkansområde ca 60 km från gruvverksamheten. Omfattar Pajala kommun och omfattas av
socioekonomisk studie. Indirekt påverkan från gruvverksamheten omfattar även vatten.

Regionalt område
Omfattar Norrbottens län. Ingår bland annat i beskrivningar och diskussioner kring luftmiljö.

Vattenrecipient
Muonio älv kommer att vara huvudrecipient för utsläpp till vatten från gruvverksamheten.
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Vattenförekomster
Sjöar och vattendrag samt grundvatten och kustvatten som genom den svenska Vattenförvaltningen klassats
som vattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Samtliga vattenförekomster redovisas i Vattenförvaltningens
databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I närheten av fyndigheten finns bl.a. följande
vattenförekomster:

Ytvattenförekomster
Närmast belägna ytvattenförekomster runtom den befintliga och planerade verksamheten utgörs av:



Aareajoki SE750182-182541, belägen norr om gruvområdet. Biflöde till Kaunisjoki.



Kaunisjärvi SE749639-182451, mindre sjö belägen öster om samhället Kaunisvaara och sydväst om sand- och
klarningsmagasinet.



Patojoki SE749578-182668, utflöde från Kaunisjärvi som mynnar ut i Kaunisjoki.



Kaunisjoki SE749406-183566, vattendrag som flyter förbi i väst-östlig riktning om gruvområdet för att slutligen mynna
ut i Muonio älv SE755505-182645.

Grundvattenförekomster
Väster om det planerade gråbergsupplaget i Sahavaara återfinns grundvattenförekomsten Aleniemikangas
SE749567-181699. Grundvattenförekomsten som återfinns i jord (J1) har enligt SGU ett potentiellt uttag som
motsvarar 5–25 liter/sek. Dess totala yta uppgår enligt VISS till ca 46 km2. Ytterligare en grundvattenförekomst
med samma klass, Haumajakangas SE749352-182619, återfinns ca 700 öster om sandmagasinet och
klarningsmagasinet och dess totala yta uppgår till ca 72 km 2. Vidare finns ett preliminärt grundvattenmagasin i
samhället Kaunisvaara.

Övrigt vatten
Sjöar och vattendag som inte klassats som vattenförekomst utgör övrigt vatten. I närheten av gruvområdet finns
bl.a. Vähäjärvi, Vähäjoki och Ruutijärvi.

2.3

Övriga avgränsningar

Säkerhetsfrågor behandlas endast översiktligt i MKB. Dessa frågor hanteras i särskild ordning genom Lagen
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). En
säkerhetsrapport har tagits fram och ingår som bilaga G till ansökan. Arbetsmiljörelaterade frågeställningar ingår
inte i MKB.

3.0

SAMRÅD OCH INFORMATION

Samråd med myndigheter, organisationer, sakägare och allmänheten utgör en del i processen med att utarbeta
en MKB enligt 6 kap. MB. I nedanstående avsnitt redovisas en sammanställning av genomförda samråd.
Samrådsprotokoll, annonser samt sändlistor m.m. redovisas i samrådsredogörelsen, bilaga C till ansökan. Hur
KIAB hanterat inkomna synpunkter i ansökan har sammanställts i checklistan till samrådsredogörelsen, bilaga
C4.
Såväl allmänheten som myndigheter, miljöorganisationer och särskilt berörda har getts möjlighet att inkomma
med synpunkter innan ansökan och MKB sammanställdes för inlämnande till MMD i Umeå.
Den planerade verksamheten, som ingår i ansökan, utgör sådan som alltid ska antas medför betydande
miljöpåverkan, enligt 6 § miljöbedömningsförordningen. Det krävs därför inte att länsstyrelsen fattar något beslut
om huruvida verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Genomförda avgränsningssamråd

KIAB har under perioden 17 september till 2018 till 8 mars 2019 genomfört samråd. Syftet var att ge
information om den planerade verksamheten samt att inhämta synpunkter från myndigheter och de som
berörs av verksamheten. Samtliga handlingar redovisas i bilaga C1 till ansökan.
Inledningsvis genomfördes samrådsmöten Tabell 2:
Tabell 2: Redovisning av genomförda avgränsningssamråd.

Mötesdatum

Deltagande förutom sökande

2018-10-04

Representanter från länsstyrelsen i Norrbotten

2018-12-04

Offentligt möte med allmänheten och särskilt berörda

2019-02-12

Representanter från Naturvårdsverket

2019-02-20

Representanter från Muonio sameby

För att säkerställa att alla enskilda berörda, allmänheten och organisationer nåddes av inbjudan till samråd
annonserade KIAB i NSD och Norrbottens Kuriren den 23 november 2018 samt i Haparandabladet den 27
november 2018 och Pajala gratistidning den 28 november 2018, se bilaga C1. Minnesanteckningar och
presentationer från samrådsmöten samt inkomna skriftliga synpunkter återfinns i bilaga C1.
I ett inledande skede i processen med MKB genomfördes även ett skriftligt samråd med berörda myndigheter,
organisationer och sakägare genom att samrådsunderlag med översiktlig beskrivning av den planerade
verksamheten skickades ut. Sändlista för skriftligt samråd redovisas i bilaga C1.
De synpunkter och förslag som inkommit under samrådet har i huvudsak berört:
Innehållet i kommande ansökan med bilagor



Motstående intressen



Yt- och grundvatten



Säkerhet och risker



Socioekonomi



Transporter och logistik



Utformning av planerad verksamhet, skyddsåtgärder mm



Natur- och kulturmiljö

Synpunkter har beaktats i arbetet med projektets utformning, ansökan, MKB, TB m.m. I bilaga C4 finns en
checklista där hänvisning ges till var svar på framförda synpunkter återfinns i ansökningshandlingarna.
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Underrättelse enligt Esbo-konventionen

Eftersom det finns risk för att den planerade gruvverksamheten påverkar annat land har ett samråd i enlighet
med Esbo-konventionen genomförts. Processen kring Esbo-samråd handläggs av Naturvårdsverket som den
29 januari 2019 skickade en underrättelse till motsvarande myndighet Finland och Norge. KIAB tillhanda höll
samrådsunderlaget för Esbo-samrådet där de delar som beskrev påverkan som bedömts vara
gränsöverskridanden även översatts till finska. Underrättelse och samrådsunderlag för Esbo-samrådet
redovisas i bilaga C2.
Svar från Miljödirektoratet i Norge inkom den 6 mars 2019 innehållande yttranden från Fylkemannen i Nordland
och Narviks kommun. Synpunkterna från Norge gällde damning från tågtransporter. Skriftliga synpunkter från
Norge redovisas i bilaga C2:3.
Svarsskrivelse från Finlands Miljöministerium inkom den 14 mars 2019 med 16 bilagda yttrande från såväl
myndigheter, organisationer och privatpersoner. Finlands miljöministerium konstaterade i sin skrivelse att
eftersom projektet kan medföra betydande miljöpåverkan i Finland ska Finland delta i miljökonsekvensbedömningsprocessen av den planerade gruvverksamheten i Kaunisvaara. Yttranden från Finland handlade i
huvudsak om frågor kring den planerade gruvverksamhetens påverkan på vattenkvaliteten och fisket i Muonio
älv, som är gränsälv mellan Sverige och Finland. I flertalet yttrande lämnas även olika förslag till åtgärder. I flera
yttranden framförs att KIAB ska beskriva den kumulativa effekter på Muonio älv till följd av den planerade
gruvverksamheten i finska Hannukainen. Samtliga yttrande från Finland redovisas i bilaga C2:4.

3.3

Kompletterande samråd

Under våren 2019 inleddes en detaljerad studie av alternativa utformningar av sandmagasinet inom ramen för
ansökan. Studien omfattade även vattenhanteringsfrågor samt klarningsmagasinets utformning och placering.
Eftersom de alternativa utformningarna av sandmagasinet och förändringar i vattenhantering, inte presenterats
eller beskrivits inom ramen för det inledande avgränsningssamrådet genomfördes ett kompletterande samråd.
Ett kompletterande samrådsunderlag skickades ut den 9 april 2019 och samrådet genomfördes med samma
samrådskrets som ingått i det inledande avgränsningssamrådet och annonserades i lokal press i motsvarande
omfattning. Inbjudan och annons m.m. till det kompletterande samrådet återfinns i bilaga C3.
KIAB genomförde följande kompletterande samrådsmöten enligt redovisning i Tabell 3:
Tabell 3: Redovisning av genomförda kompletterade samråd.

Mötesdatum

Deltagande förutom sökande

2019-04-16

Representanter från länsstyrelsen i Norrbotten

2019-04-17

Representanter från Muonio sameby

2019-04-29

Offentligt möte med allmänheten och särskilt berörda

Minnesanteckningar och presentation från kompletterande möten återfinns i bilaga C3.
De synpunkter som inkom i det kompletterande samrådet gällde framförallt markanvändningsfrågor, jakt och
fiske, utvinningsavfallsfrågor, rennäring samt påverkan på grund- och ytvatten. Samtliga inkomna yttrande från
myndigheter, organisationer och privatpersoner återfinns i bilaga C3.
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Till följd av framförd synpunkt i det inledande samrådet genomfördes fördjupat samråd med Arelax samt
markägare från Aareavaara den 20 maj 2019. Minnesanteckningar och presentation från dessa möte återfinns
i bilaga C3. Synpunkter i de fördjupade samrådet gällde framförallt ljudstörning från befintlig och kommande
verksamhet samt påverkan på jakt och fiske.

3.4

Övrigt

Under tiden som samråd pågått har ett flertal informations- och dialogmöten genomförts, såväl med myndigheter
och sakägare som med allmänheten och intressegrupper. Eftersom dessa möten bedömts som informella
redovisas de inte som en del i ansökan.
Ett dialogmöte gällande artskydd och Natura 2000 genomfördes med länsstyrelsen i Norrbotten i december
2018. I april 2019 genomfördes ett informations- och dialogmöte med Gränsälvskommissionen och Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Lappland (ELY). Informationsmöte med allmänheten i finska Kolari genomfördes i
maj 2019. Möten har även genomförts med jaktlag i närområdet till gruvan. Informationsmöte har även
genomförts gällande fastighetsfrågor med berörda fastighetsägare i Sahavaara.

4.0
4.1

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING, SÖKT VERKSAMHET
Mineralfyndigheten

Den totala mängden brytvärd malm, den så kallade mineralreserven, för fyndigheterna Tapuli, Palotieva och
Sahavaara uppgår i nuläget, efter att visst tonnage utbrutits i Tapuli, till ca 126,5 Mton med en snitthalt på 33 %
Fe och 1 % S. Därutöver finns ytterligare identifierade och säkerställda mineraliseringar, så kallade
mineraltillgångar, som med god potential kan komma att kunna bli brytvärda i framtiden men som inte är
inkluderade i föreliggande ansökan. Sådana mineraliseringar kan beskrivas med tre kännedomsnivåer:
antagen, indikerad eller känd mineraltillgång där den sistnämnda innebär säkrast kännedom om den aktuella
mineraliseringen.
Uppskattningen av mineralreserver och mineraltillgångar följer det europeiska regelsystemet för redovisning,
PERC, vilket även följs av medlemsföretagen i SveMin. Definitionen av en mineraltillgång enligt PERC kräver
att "such grade or quality and quantity that there are reasonable prospects for eventual economic extraction".

4.2
4.2.1

Tillstånd m.m. enligt minerallagen
Bearbetningskoncessioner

Bergsstaten beviljade den 20 november 2008 bearbetningskoncession för Tapuli K nr 1 vilken fastställdes av
Regeringen den 26 februari 2009. Fyndigheten Palotieva omfattas av bearbetningskoncession Tapuli K nr 2
vilken också beviljades den 20 november 2008. Bearbetningskoncession för Sahavaara K nr 1 beviljades
genom Bergsstatens beslut den 28 oktober 2010. Koncessionsområdena för Tapuli och Sahavaara redovisas i
Figur 3.
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Figur 3: Bolagets beviljade bearbetningskoncessioner.

4.2.2

Markanvisat område

Den 23 oktober 2012 beslutade Bergsstaten om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna
Tapuli K nr 1 och Tapuli K nr 2 för tillgång till mark som behövs för gruvverksamheten i Tapuli samt samhörande
verksamheter (Figur 4). Markanvisningen kompletterades senare genom Bergsstatens beslut den 12 maj 2015
som huvudsakligen avsåg anvisning av ytterligare mark för sand- och klarningsmagasin samt ventilstation och
vägar för åtkomst till magasinen. Markanvisningarna är giltiga så länge någon av bearbetningskoncessionerna
gäller.
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Figur 4: Markanvisat område.

4.3

Markbehov

Den planerade verksamheten omfattar dagbrott, anrikningsverk, gråbergsupplag, malmlager, jord- och
moränupplag, sandmagasin, klarningsmagasin, processvattenmagasin, pumpstation för avledning av vatten till
och från Muonio älv samt interna vägar. Se Tabell 4 för ytanspråk avseende erforderliga anläggningar.
Tabell 4: Beräknad areal för anläggningar inom sökt verksamhet.
Anläggningsdel

Yta (ha)

Dagbrott

175

Malmlager

7 + 5 ha

Moränupplag, Tapuli

25 +15 ha

Gråbergsupplag, Tapuli/Palotieva

170 + 53 ha

Gråbergsupplag Sahavaara

280 ha

Klarningsmagasin

18 ha

Sandmagasin

650 ha
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Totalt verksamhetsområde Tapuli/Kaunisvaara

947

Totalt verksamhetsområde Sahavaara

684

Det totala markanspråket för de båda verksamhetsområdena samt sand-och klarningsmagasin uppgår till ca
2300 ha varav ca [ ] ha redan är ianspråktagna för den pågående verksamheten.

4.4
4.4.1

Förberedande arbeten
Jordavrymning

Den inledande brytningen vid Tapuli med tillhörande förberedande åtgärder i form av avvattning av delar av
myrområdet Kokkovuoma samt jord- och markavrymning av dagbrottsområdet har utförts med stöd av gällande
tillstånd. Runt det centrala dagbrottet går en vall som minskar vatteninströmning till dagbrottet. Dagbrottet
avvattnas genom ett länshållningssystem för gruvvatten som pumpas till processvattenmagasinet (via en slamoch oljeavskiljning). Den utvidgning av gruvan (omtag) som är planerad ryms inom avrymt område innanför den
anlagda vallen.
Innan gruvbrytning inom Palotieva och Sahavaara kan påbörjas måste lös jord som överlagrar berget
avrymmas. Vid Palotieva måste allra först ske en avvattning av området för det planerade dagbrottet.
Avrymningen inom brytningsområdena kommer att ske successivt i takt med att dagbrotten utökas.
Den totala mängden morän/torv från avbaning inom dagbrottsområdet vid Palotieva uppgår till ca 400 000–500
000 m3. Den totala mängden morän från avbaning inom dagbrottsområdet vid Sahavaara beräknas uppgå till
ca 6,5 (M)m3. Den totala mängden torv vid Sahavaara uppgår totalt till ca 0,5 (M)m3. Den totala mängden
avrymningsmassor (morän och torv), när dagbrotten nått sina slutliga utbredningar beräknas uppgå till ca 7,5
(M)m3 (motsvarande 15 Mton vid en antagen medeldensitet om ca 2 ton/m 3).
Morän och torv från avrymning av dagbrottsområdet vid Palotieva kommer i första hand användas för
anläggningsarbeten vid iordningställandet av det tillkommande verksamhetsområdet, med tillhörande
infrastruktur. Morän kommer även användas för anläggande av en bulleravskärmning längs dagbrottets norra
sida. För bullervallen kan även gråberg komma att användas. Morän och torv som inte används för
anläggningsändamål vid förberedande arbeten körs till befintliga morän- respektive torvupplag belägna i
anslutning till gråbergsupplaget vid Tapuli där det lagras för att kunna användas för framtida anläggnings- och
efterbehandlingsarbeten.
Morän och torv från avrymning av dagbrottsområdet vid Sahavaara kommer i första hand användas för
anläggningsarbeten vid iordningställandet av det tillkommande gråbergsupplaget vid Sahavaara samt det
tillkommande verksamhetsområdet, med tillhörande infrastruktur. Morän, eventuellt i kombination med gråberg,
kommer även användas för anläggande av bulleravskärmningar längs dagbrottets östra sida och längs planerad
transportväg som kommer att förbinda verksamhetsområdet vid Sahavaara med verksamhetsområdet vid
Tapuli. Bullervallarna kan betraktas som tillfälliga moränupplag eftersom moränen i vallarna finns tillgänglig för
användning i ett efter-behandlingsskede. Eventuellt överskott av morän sparas på lämplig plats i anslutning till
det planerade gråbergsupplaget väster om Sahavaara dagbrott för att kunna användas för anläggnings- och
efterbehandlingsarbeten.

4.4.2

Markavvattning

Anordningar för att minska vattentillrinning från omgivning till Tapuli dagbrott har utförts med stöd av gällande
tillstånd. Runt dagbrottets södra del har en vall anlagts i form av en flytande bergfyllning som åstadkommer en
konsolidering av den underliggande torven som därmed fungerar tätande. Konstruktionen har valts då den är
stabil, enkel och säker. Vallens tjocklek är ca 1,5–2,5 meter. Höjden över marknivån är 0,5-1 meter och
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krönbredden ca 5-8 meter. För den planerade verksamheten kan en panur komma att anläggas längs vissa
delsektioner av befintlig vall för att i dessa punkter ytterligare begränsa läckaget från myrormådet mot
dagbrottet.
Avrymningen vid Palotieva kommer att föregås av en avvattning av myren inom det planerade dagbrotts/avrymningsområdet. Markavvattningen kommer att utföras enligt motsvarande principmetod som för Tapuli
dagbrott och inleds med anläggande av en vall uppströms dagbrottet/avrymningsområdet. Sedan vallen
iordningställts anläggs diken i torven inom dagbrotts-/avrymningsområdet. Det vatten som samlas upp i anlagda
diken kommer att pumpas till befintlig sedimenteringsbassäng och en efterföljande översilningsyta vilket
iordningställdes i samband med avrymningen av Tapuli dagbrott. Via översilning uppgår det pumpade vattnet i
myrområdet och kommer sedan diffust att avrinna mot recipienten Aareajoki.
Även för Palotieva dagbrott krävs anordningar för uppsamling och avledning av ytligt vatten från omgivande
myrmark under produktionsperioden. Anordningarna kommer att likna de som utförts för Tapuli och således
bygga på en konsolidering av uppströms liggande torv genom den vall som sedan tidigare har utlagts uppströms
dagbrottet i samband med avrymningsarbetet eventuellt kombinerat med en kompletterande panur i det fall en
sådan skulle behövas för funktionen. Precis som för Tapuli kan vallen komma att ersättas med eller kompletteras
av ett avskärande dike längs vissa partier.
Vid Sahavaara kommer det inte att behövas någon inledande avvattning av det planerade dagbrottsområdet
eftersom detta är högre beläget och inte vattenmättat som områdena vid Tapuli och Palotieva. Däremot kommer
delar av jordavrymningen behöva föregås av anläggandet av avskärande diken och vallar för att minimera
tillrinningen till brytningsområdet. I det fall ett dike anläggs bedöms detta inte medföra någon påtaglig avvattning
av områdena utanför detta jämfört med anläggande av vall eftersom avrinningen fortfarande huvudsakligen
kommer att ske i motsatt riktning (mot Kaunisjoki) utgående från topografin. När brytningen når myrområdet
kommer även det översta torvlagret att tas bort tillsammans med underliggande morän. Några särskilda
åtgärder i samband med schaktning av torven för markavvattning bedöms inte nödvändigt.

4.5

Brytning

Malmen vid fyndigheterna Tapuli, Palotieva och Sahavaara planeras att brytas i dagbrott. Brytning vid Tapuli
har påbörjats vid malmkroppen i centrala och norra delen av dagbrottet (Figur 5). Som tidigare angivits har den
inledande brytningen och föregående förberedande åtgärder i form av avvattning av del av myrområdet
Kokkovuoma samt jord- och markavrymning av dagbrottsområdet utförts med stöd av gällande tillstånd. Genom
den planerade verksamheten kommer dagbrottsbrytningen vid Tapuli utökas till att även inkludera
Palotievafyndigheten vilken är belägen ca 400 m nordost om området för den pågående dagbrottsbrytningen.
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Figur 5: Foto i nordnordvästlig riktning som visar pågående brytning i Tapuli dagbrott (Golder, 2018).

I Sahavaara har hittills endast provbrytning genomförts. Den planerade produktionsbrytningen i Sahavaara
kommer att föregås av borttagande av vegetation och ytlig jord. Detta arbete planeras att inledas i de centrala
delarna i norra dagbrottsområdet där malmkroppen är ytligast belägen. Avskärande diken anläggs därefter öster
om (uppströms) och väster om dagbrottet. Moränavrymning avses utföras successivt, preliminärt i två större
omtag. När brytningen sedermera når myrområdet kommer även det översta torvlagret att tas bort tillsammans
med underliggande morän. Åtgärdernas principiella utförande redovisas i Figur 6.

Figur 6: Principskiss som visar metoden för jord- och markavrymning av det planerade dagbrottsområdet i
Sahavaara.

Borrning kommer i huvudsak fortsatt att ske, likt inom befintlig verksamhet, med larvburna borraggregat av typen
sänkhammare alternativt med rotationsborrning. Pallhöjden, det vill säga höjden mellan avsatserna i dagbrottet,
är normalt 12 meter men kan variera mellan 5 och 20 meter beroende på bl.a. topografi och hur malmen ligger.
Borrning inom den sökta verksamheten kan komma att ske under dygnets alla timmar, året om.
Sprängning planeras huvudsakligen ske med pumpbara emulsionssprängämnen baserade på ammoniumnitrat.
Produktionssprängning kommer att ske under dag- och kvällstid (kl 06.00-kl 22) alla dagar i veckan och
annonseras till allmänheten i förväg. Mängden lossprängt berg i varje salva kommer vid normala
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produktionssalvor uppgå till ca 500 000 ton. Skutarbeten och mindre hantering inklusive mindre sprängning kan
komma att ske med andra metoder och under dygnets alla timmar.
Lastning av malm och gråberg kommer i huvudsak att ske med hydrauliska eller linmanövrerade grävmaskiner.
All lastning kommer att ske direkt på truckar med för närvarande kapacitet för ca 220 tons nyttolast. Lastningen
kompletteras med renlastare och schaktmaskiner och kan komma ske under dygnets alla timmar, året om.
När dagbrotten vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara slutligen är utbrutna kommer de tillsammans att uppta en
sammanlagd yta motsvarande ca 175 ha varav Tapuli utgör ca 69 ha, Palotieva ca 13 ha och Sahavaara ca 93
ha.

4.6

Malmhantering

Malmen från dagbrotten vid Tapuli och Palotieva kommer transporteras till den så kallade primärkrossen som
är lokaliserad strax söder om Tapuli dagbrott. Losshållen malm från Sahavaara dagbrott kommer att
transporteras med truckar till primärkrossen vid Tapuli alternativt till en krossanläggning som kan komma att
ställas upp nordost om dagbrottet för att därifrån truckas till antingen primärkrossen eller direkt till någon av de
två malmladorna vid anrikningsverket. I framtiden kan det bli aktuellt att vissa av truckarna utrustas för
eltrolleydrift för en del av transportvägen.
I primärkrossen krossas malmstyckena till ca 180 mm i diameter. Efter krossning transporteras malmen med en
bandtransportör till malmladan, ett mellanlager före anrikningsverket. Den befintliga bandtransportören från
Tapuli är utformad med tak och sidotäckning. Vid avlastning från bandtransportören genomgår krossprodukten
en siktning varvid en grov och en finare produkt erhålls vilket optimerar styrningen av den efterföljande
malningsprocessen. Från malmladan går malmen sedan vidare in till anrikningsverket via transportband.

4.7
4.7.1

Anrikning
Malning och magnetseparering

Den krossade malmen lagras i någon av de två befintliga malmlador i anslutning till Kaunisvaara anrikningsverk.
Malm tas ut i botten av lagret och transporteras in till verket med bandtransportör. Malmen kommer först att
malas till sand i en semiautogenkvarn s.k. SAG-malning1. Malprodukten genomgår det första steget av
magnetseparering varvid ett primärkoncentrat erhålls. Malning och magnetseparering av primärkoncentratet
genomförs varvid ett sekundärkoncentrat erhålls. Magnetseparering är möjlig eftersom det järnbärande
mineralet är magnetit. Avskiljt material är ofyndig anrikningssand vilken avvattnas i spiralklasserare och
förtjockare och pumpas till sandmagasinet.
Den övervägande delen av vattnet återvinns och recirkuleras i processen. Intern återvinning sker i
anrikningsverket genom att vatten erhållet från sligavvattning och förtjockare återförs till malkretsarna och
magnetseparatorerna. Extern återvinning sker dels från processvattenbassängen och ibland även från
klarningsmagasinet.

1

SAG‐malning, Semi‐Autogenous Grinding, stålkulor används som malkroppar för att hjälpa till i malningen; används för malmer som inte utan svårighet kan autogenmalas.
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Figur 7: Foto av anrikningsverkets primärkvarn.

4.7.2

Flotation

För den planerade verksamheten med anrikning av sulfidhaltig malm kommer anrikningsverket att kompletteras
med en flotationskrets. Flotation är en process för separering av mineraler från gråberg som bygger på att de
malda mineralpartiklarnas ytkemiska egenskaper kontrolleras så att, i detta fall, sulfidmineralen kan separeras
från järnsligen. I processen används flera olika typer av kemikalier för att styra mineralpartiklarnas
ytegenskaper.
Efter att den sulfidhaltiga malmen har malts i två steg på samma sätt som övrig malm pumpas sekundärkoncentratet till ett processteg i vilket magnetiska sulfider som dittills följt med magnetiten i processen avskiljs.
Flotationen innebär att ytaktiva kemikalier tillsätts slurryn, som därefter passerar en serie tankar, där finfördelad
luft blåses in under kraftig omröring. Processen bygger på att de malda mineralpartiklarnas ytkemiska
egenskaper kontrolleras så att, i detta fall, sulfidmineralen bärs upp av luftbubblorna och bildar ett skumtäcke
på ytan. Därigenom kan dessa separeras från det övriga materialet genom att skummet samlas upp i en
skumränna. Bottenprodukten från flotationsprocessen utgörs en finkornig järnslig som är uppblandad med
vatten till en tjock slurry som har en fastgodsandel på ca 64 %. Slurryn leds till slurrytankar varefter avvattning
sker med pressluftfilter. Fukthalten i den avvattnade sligen beräknas uppgå till 6,5–7,5 %.
I flotationssteget tillsätts svavelsyra för att sänka pH tillsammans med andra flotationskemikalier såsom
kopparsulfat för aktivering av magnetkisen, samlarreagens, dispergeringsmedel och skumbildare. Vattnet från
sligavvattningen återförs till flotationskretsen för att på så sätt begränsa kemikalieförbrukningen. För att
förhindra korrosion i den efterföljande hanteringskedjan (filter, lastbilar, järnvägsvagnar, sliglager, fartyg etc.)
planeras för en viss luttillsats, t.ex. natriumhydroxid, till sligen i samband med avvattning för att ge
flotationssligen ett neutralt pH.
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Anrikning genom flotation kommer nyttjas för bearbetning av tillkommande sulfidhaltig malm från samtliga tre
dagbrott som omfattas av ansökan för de fall denna reningsprocess krävs för att produkten ska uppfylla
kvalitetsspecifikationen.
Den sulfidhaltiga flotationsresten (flotationssand) avvattnas och leds sedan till en blandningstank i
anrikningsverket där kalcium- eller natriumhydroxid tillsätts för att justera pH-värdet i slurryn till cirka 8.
Flotationssanden pumpas sedan genom en separat pumpledning för deponering i den vattenfyllda bergtäkten
Navettaama belägen nordost om anrikningsverket, alternativt till en för ändamålet särskilt iordningställd
deponicell som anläggs i sandmagasinet. Deponering i Tapuli norra dagbrott samt och/eller Palotieva dagbrott
under förutsättning att dessa är slutligt utbrutna och vattenfyllda utgör alternativa deponeringsmöjligheter.

4.7.3

Beräknad sligproduktion

Inom den befintliga verksamheten är produktionstakten 2–3 Mton järnslig per år vid anrikningsverket med en
produktionslinje. Anrikningsverket är förberett för idrifttagning av ytterligare en produktionslinje med en total
produktionstakt på 4–6 Mton slig.
Den producerade järnsligen från båda processlinjerna hanteras som en enda produkt vilken innehar en järnhalt
på ca 67–69 % och en fukthalt efter avvattning på 6,5–7,5 %.
Den avvattnade järnsligen förs med transportband och läggs för närvarande på ett öppet upplagsområde i direkt
anslutning till anrikningsverket. För den sökta verksamheten planeras en lagerbyggnad, för närvarande under
projektering, att uppföras för en mer skyddad lagring och hantering av den utgående sligen. I undantagsfall vid
t.ex. produktionsstörningar eller andra akuta situationer kan det finnas behov av utomhuslagring som i sådana
fall utförs under en begränsad tid.

4.8

Avfallshantering

De utvinningsavfall som uppkommer och kommer att uppkomma vid verksamheterna i Tapuli, Palotieva,
Sahavaara och Kaunisvaara utgörs av:



Gråberg som uppkommer vid losshållning av malm i dagbrotten. Gråberget är ofyndigt berg som måste
brytas för att det skall gå att komma åt malmen. Gråberget kan i detta fall delas in i två typer beroende på
sammansättningen, med sulfider och andra mineral.



Anrikningssand som är den finkorniga restprodukt som uppstår sedan malmen bearbetats i
anrikningsverket genom malning och magnetseparering.



Flotationssand som är en finkornig anrikningssand som har en högre svavelhalt och som uppstår när
malmen bearbetats i anrikningsverket genom malning och flotation.



Hydroxidslam som är en fällningsprodukt som uppkommer vid planerad rening av dränagevatten från
gråbergsupplag och gruvvatten vid Sahavaara

Avrymningsmassor (morän och avbaningsmassor) som uppkommit och kommer att uppkomma i de
markförberedande arbeten som föregår brytningen i dagbrotten samt avrymningsmassor som sedan tidigare
uppkommit vid iordningställandet av Kaunisvaara industriområde betraktas inte som ett utvinningsavfall.
Avrymningsmassor utgör en resurs som används vid anläggande av infrastruktur och anläggningar inom
befintligt och planerade verksamhetsområden och kommer även att användas vid efterbehandlingen.

4.8.1

Gråberg från Tapuli och Palotieva – karakterisering och egenskaper

Nedan sammanfattas resultatet från genomförd karakterisering av gråberg från pågående respektive planerad
brytning vid Tapuli och Palotieva dagbrott. Karakteriseringen beskrivs ingående i avfallshanteringsplanen med
tillhörande bilagor vilken bifogas ansökan som bilaga F.
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Fysikaliska egenskaper
Merparten av losshållet gråbergsmaterialet utgörs av grov sten och grus, dock förekommer block på upp till 1
meter i diameter till siltpartiklar med en partikeldiameter av storleksordningen 10 μm. Huvuddelen av
gråbergsmaterialet utgörs dock av grov sten och grus.
Resultat från undersökningar av gråbergets kornstorleksfördelning genomförda på prover från deponerat
gråberg från under 2014 visade att ca 50–60 % av provmaterialets vikt utgjordes av fraktion 22-125 mm, ca 520 % av vikten utgjordes av fraktion>180 mm och att ca 5-10 % utgjordes av fraktion <10 mm.
Porositet för denna typ av materialblandning ligger normalt på ca 35–38 vol% med en normal dränerad
vattenhalt på ca 8-12 vol%. Gråbergets kornstorleksfördelning och dess väldränerande egenskaper ger ett
geoteknisk stabilt material med låg vattenhållande förmåga.

Geokemiska egenskaper
De huvudsakliga gråbergsmineralen vid Tapuli och Palotieva är klinopyroxen och amfiboler. De huvudsakliga
gråbergsarterna är skarn samt kvartsit och marmor med inslag av fyllit. Kisel, järn, magnesium och kalcium
förekommer som dominerande huvudelement. De huvudsakliga sulfidmineralen är magnetkis, pyrit och till
mindre del kopparkis.
Resultaten från genomförda geokemiska undersökningar av gråberg från Tapuli och Palotieva visar att:



Gråberg från Tapuli och Palotieva inte genererar dränagevatten med lågt pH i någon omfattning av
betydelse.



Huvuddelen av gråberget som uppkommer vid brytningen i Tapuli innehåller mycket låg andel sulfider
(<0,01–0,1 vikt-% S) och stora mängder buffrande karbonater. För Palotieva har det beräknats att ca 90
% av gråberget kommer att ha <0,5 vikt-% svavel.



Gråberg vars svavelinnehåll underskrider 0,5 vikt-% har nettobuffrande egenskaper. Fukt-kammarförsök
samt erfarenheter fån pågående drift visar att dränagevatten från sådant gråberg kommer att ha ett
långsiktigt neutralt pH-värde med ett överskott av alkalinitet.



Det i del av hängväggen i Tapuli, närmast malmkroppen, finns en lins med något högre svavelinnehåll
(upp till ca 0,5 vikt-%). ABA-tester från borrkax under produktion har visat att linsens mäktighet är starkt
begränsad vilket gör att den har mycket begränsad betydelse för NP/AP-kvoten i gråberget som bryts.



Det i centrala delen av liggväggen i Tapuli finns små bergpartier där svavelinnehållet överstiger 1 vikt-%.



Mängden potentiellt syrabildande gråberg uppgår till <5 % av den totala gråbergsmängd som beräknats
uppkomma vid brytning i Tapuli. Fuktkammarförsöken visar att pH i lakvatten från sådant gråberg på lång
sikt kan förväntas stabiliseras runt 6–6,5.



Halterna av sulfat och metaller i lakvatten från fuktkammarförsök på gråberg var låga.



Gråberg som bryts och kommer att brytas vid Tapuli/Palotieva i sin helhet kommer att vara nettobuffrande
och därmed inte ge upphov till surt dränage varken på kort eller på lång sikt.



Metallmobilisering från gråbergsupplaget vid Tapuli/Palotieva inte förväntas bli ökande över tid vid den
tillämpade deponeringsmetoden.

4.8.1.1

Hantering av gråberg från Tapuli och Palotieva dagbrott

Det gråberg som kommer uppkomma inom befintlig respektive sökt verksamhet avses deponeras på naturligt
förekommande torvmark på ett sätt som ger ett geokemiskt och fysiskt långtidsstabilt upplag, såväl under
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produktionsfasen som efter avslutad drift. Bolaget har för avsikt att fortsätta nyttja befintligt upplagsområde som
används inom tillståndsgiven verksamheten även för den sökta verksamheten
Platsen för upplaget har såväl geologiskt som hydrogeologiskt fördelaktiga förhållanden. Området utgörs till
stora delar av ett myrområde och tillika ett utströmningsområde med en ytligt liggande grundvattennivå. Detta
medför att vertikala flöden av ytligt vatten från myren till underliggande jordlager och berg inte kan uppkomma.
Torvmark förekommer i stort sett över hela verksamhetsområdet inklusive uppslagsområdet för gråberg. Ingen
jordavrymning för upplagsområdet har utförts eller utförs innan uppläggning. Det innebär att förekommande torv
i botten på upplaget successivt konsoliderar vilket ger en låg permeabilitet. Tillsammans med torvens förmåga
att binda katjoner bedöms detta bidra till att begränsa potentiell metalltransport från upplagsområdet (Golder,
2019).
Vid Tapuli utgörs merparten av avfallet av karbonatdominerat berg, med stora partier kraftigt buffrande
dolomitmarmor. Mindre partier av gråberg med måttliga svavelhalter förekommer. Förekommande sulfider i
gråberget bildar lösligt järn som bidrar till utfällning av andra lösta metaller i dränagevattnet. Av dessa skäl finns
inget behov av särhållning av olika gråbergstyper vid losshållning och deponering.
För att säkerställa en gynnsam fördelning mellan den mindre mängden sulfidhaltigt gråberg och den större
andelen kraftigt nettobuffrande gråberg i upplaget planeras salvornas utformning och utlastningen på så sätt att
ett väl sammanblandat material uppnås. Kunskap om bergets egenskaper erhålls löpande vid
produktionsbrytningen genom provtagning av borrkax i samband med borrning inför sprängning. Prover på
borrkax uttas från ett antal jämt fördelade och representativa borrhåll i varje salva. Antalet delprover, alltså hur
många hål som prover tas från, beräknas utifrån tonnage/omfattning på salvan.
Deponering av det gråberg som uppkommer vid brytning av de avgränsade bergpartierna med det högsta
svavelinnehållet kan därmed styras mot de centrala delarna av upplaget. Detta ger en extra säkerhetsmarginal
genom att så långt som möjligt minska syreexponeringen samt öka materialets exponering för genomströmmande neutraliserande dränage från omkringliggande buffrande gråberg.
För den planerade verksamheten kommer det befintliga gråbergsupplaget vid Tapuli att utvidgas med en
tillkommande nordlig deponeringsyta vars lokalisering inryms i det område som enligt gällande tillstånd utgör
Tapuli gråbergsupplag och som därmed redan omfattas av gällande tillstånd.
Upplaget byggs upp i etage, eller pallar där den nedersta pallen är ca 7–10 meter hög. Därefter byggs upplaget
på med pallar med ca 20 m höjd som avslutas i rasvinkel (lutning ca 1:1–1:1,5). Mellan varje etage görs ett
indrag på ca 15–40 m innan nästa nivå tar vid.
Upplaget har dimensionerats utifrån en deponering av som mest ca 96 Mton gråberg till en maximal höjd av ca
75 m. Fullständigt ianspråktaget beräknas upplagsytorna uppgå till 170 ha respektive 53 ha, se även den
tekniska beskrivningen avsnitt 5.1.1.
Grunderna till denna principiella hantering av gråberg från brytningen vid Tapuli och Palotieva dagbrott beskrivs
ingående i avfallshanteringsplanen med tillhörande bilagor vilken bifogas som bilaga F till ansökan.
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Morän

Gråberg

Figur 8: Foto i nordostlig riktning som visar gråbergsupplag och moränupplag vid Tapuli dagbrott
(Golder, 2018)

4.8.2

Gråberg från Sahavaara dagbrott – karakterisering och egenskaper

Nedan sammanfattas resultatet från genomförd karakterisering av gråberg från brytningen vid Sahavaara
dagbrott. Karakteriseringen beskrivs ingående i avfallshanteringsplanen med tillhörande bilagor vilken bifogas
som bilaga F till ansökan.

Fysikaliska egenskaper
Fysikaliska egenskaper för gråberg från Sahavaara kommer inte att skilja sig åt från de fysikaliska egenskaper
som tidigare redovisats för gråberg från Tapuli eller Palotieva.

Geokemiska egenskaper
Vid Sahavaara utgörs bergarterna i hängväggen främst av kvartsit och söderut av fyllit. I liggväggen dominerar
skiffer. Fylliten och skiffern kan innehålla högre andel av svavel, generellt högre än 2 %. Dominerande huvudelement är som vid Tapuli kisel, järn, magnesium och kalcium, men i en del prover också svavel. Den skilda
mineralogin i hängvägg och liggvägg syns tydligt i halterna där hängväggen uppvisar högre halter av kisel och
aluminium och liggväggen har högre halter av järn, magnesium och kalcium och en större glödgningsförlust
(LOI2).
Resultaten från genomförda geokemiska undersökningar av gråberg från Sahavaara visar att:



Gråberg från Sahavaara lakar i mycket begränsad omfattning vid kontakt med vatten.



Gråberg från hängväggen till största delen innehåller <0,5 vikt-% svavel och mindre mängder buffrande
karbonater. För gråberg med förhöjd svavelhalt, som uppkommer främst från liggväggen, ligger
svavelhalten mellan 2,2 och 7 vikt-%.

2
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Gråberg med ett svavelinnehåll <0,1 vikt-% har nettobuffrande egenskaper. Fuktkammarförsöken visar
på ett långsiktigt neutralt pH-värde och ett överskott av alkalinitet. Gråberg med högre svavelhalt (2,4
vikt-%) visar liknande resultat under tiden som fuktkammarförsöken genomfördes.

Gråberg med hög svavelandel är potentiellt syrabildande efter några år. Om lågt pH-värde uppkommer medför
detta en ökad mobilisering av metaller.

4.8.2.1

Hantering av gråberg från Sahavaara dagbrott

Vid Sahavaara kommer en del av gråbergstonnaget att utgöras av potentiellt syrabildande gråberg. Behovet att
förebygga sulfidvittring och åtgärda surt dränage styr hanteringen och deponeringen av gråberget. Vid
dagbrottsbrytningen i Sahavaara kommer det finnas ett allmänt överskott av potentiellt syrabildande gråberg i
förhållande till mängden buffrande gråberg. Detta i kombination med skillnaderna i gråbergets egenskaper
mellan liggväggen och hängväggen, med en skarp kontrast mellan svavelhalten i syrabildande respektive
buffrande material samt dessas placering i dagbrottet, är det inte möjligt att använda samma strategi som
beskrivits för Tapuli, dvs. samdeponering av gråberg.
Av dessa skäl har gråbergsupplaget designats och deponeringen planerats så att potentiellt syrabildande
gråberg, så kallat PAF-gråberg, särhålls och deponeras skilt från övrigt gråberg i två för ändamålet särskilt
iordningställda deponiceller inne i upplaget.
Genomförda fuktkammarförsök har visat att gråberg med en svavelhalt runt 3 vikt-%, vilket utgör merparten av
det potentiellt syrabildande gråberget (genomsnittlig halt ca 3,8 vikt-%), har en långsam oxidationshastighet.
Det medför att det tar mycket lång tid för karbonaterna att förbrukas under fullt exponerande förhållanden och
därmed för berget att börja producera surt lakvatten. Det innebär att någon kontinuerlig täckning under drift
(men fortfarande vid avslutad drift) för att minska syreexponering i praktiken inte behövs för just detta berg.
Samtidigt har fuktkammarförsöken visat att gråberg med svavelinnehåll >7 vikt-%, har potentiellt syrabildande
egenskaper och att ett surt dränagevatten från sådant material skulle kunna uppträda efter ett tiotal år dvs. mot
slutet av driften vid Sahavaara. Med hänsyn till att detta gråberg förekommer någorlunda utspritt i delar av
dagbrottet kommer det inte att kunna särhållas från annat potentiellt syrabildande gråberg. Därmed kommer det
att deponeras i olika delar av de så kallade PAF-cellerna (för potentiellt syrabildande gråberg) vilket i sin tur
innebär att en fortlöpande kvalificerad moräntäckning av pallslänterna för dessa deponiceller kommer att utföras
för att begränsa syreexponeringen och vatteninfiltrationen. Den kontinuerliga täckningen av pallslänterna
innebär också att det återstående efterbehandlingsbehovet för PAF-cellerna vid varje tidpunkt minimeras och
att den slutliga täckningen kan begränsas till att enbart avse överytan hos de sista pallarna i de två cellerna.
Precis som för Tapuli och Palotieva erhålls kunskap om bergets syrabildande egenskaper löpande vid
produktionsbrytningen genom provtagning av borrkax i samband med borrning inför sprängning. Prover på
borrkax uttas från ett antal jämt fördelade och representativa borrhåll i varje salva. Antalet delprover, alltså hur
många hål som prover tas från, beräknas utifrån tonnage/omfattning på salvan. Urvalet av delprover görs i
samråd med geolog för att säkerställa delprovernas representativitet för salvan som helhet. Delproverna slås
samman till ett samlingsprov som sedan analyseras genom ABA-test vid externt ackrediterat laboratorium. ABAtestet utförs enligt svensk standard (SS-EN 15875:2011) och omfattar neutraliseringspotential (NP),
syrabildande potential (AP), S- och Fe-halt.
Deponering av gråberg kommer att ske direkt på befintlig torv utan att denna avryms med motiveringen att
torven i viss utsträckning kan fungera som barriär för fastläggning av metaller. Torven har enligt utförda
undersökningar (SRK 2011) mycket goda egenskaper för t.ex. fastläggning av metaller som t.ex. koppar och
nickel. Torven tillsammans med underliggande morän, vars tjocklek uppgår till ca 8 meter, och de allmänna
hydrauliska förhållandena – myrmarken är ett utströmningsområde - samverkar dessutom till att bilda en naturlig
barriär som förhindrar infiltration till grundvattnet. Moränen har enligt de mätningar som gjorts i närområdet en
mycket låg permeabilitet. Den hydrauliska konduktiviteten ligger på mellan 1*10 -7 till 1*10-8 m/s. Moränens
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barriäreffekt påverkas inte negativt i samband med deponering, snarare innebär kompakteringen att
permeabiliteten minskar. Beroende på moränytans lutning kommer uppsamlande diken utformas och anpassas
för att leda dränagevattnet i önskad riktning. Syftet med dessa uppsamlande diken är att dränagevatten från
upplagets olika delar (PAF-gråberg respektive NAF-gråberg) ska särhållas.
Dränagevatten samlas upp i bassänger som anläggs i lågpunkter nära upplaget. Som tidigare angivits kommer
dränagevatten från gråbergsupplagets delområde med potentiellt syrabildande gråberg samlas upp separat
och, tillsammans med länshållningsvatten från dagbrottet, behandlas genom kemisk fällning med pH-justering
och sedimentering innan det i en utjämningsbassäng blandas med övrigt vatten från Sahavaara och därifrån
pumpas till processvattenmagasinet.
Upplaget planeras att byggas upp i pallar där de nedersta pallarna är lägre medan huvudpallarna byggs med
en höjd om ca 25 m vardera. Varje pall avslutas i rasvinkel (lutning ca 1:1–1:1,5). Mellan varje pall görs ett
indrag på cirka 15-40 m innan nästa nivå tar vid. Beroende på grundläggningsförhållanden kommer indraget att
variera. Fullständigt ianspråktaget beräknas upplagsytan uppgå till 280 ha varav cellerna för potentiellt
syrabildande gråberg upptar ca 100 ha.

4.8.3

Anrikningssand – karakterisering och egenskaper

Nedan sammanfattas resultatet från genomförd karakterisering av anrikningssand som uppkommer i
anrikningsprocessen vid Kaunisvaara anrikningsverk. De genomförda karakteriseringarna beskrivs ingående i
avfallshanteringsplanen med tillhörande bilagor vilken bifogas som bilaga F till ansökan.

Fysikaliska egenskaper
Anrikningssanden, som är den restprodukt som uppstår när magnetiten utvunnits ur den krossade och malda
malmen, utgörs av ett finmalt sandliknande material där en stor del (>50 %) av partiklarna är mindre än 100
mikrometer och resterande del mindre än ett par millimeter. Sandens bulkdensitet vid deponering uppgår till ca
1,5–1,6 kg/liter och ca 2-2,2 ton/m3 konsoliderat. Typisk fastgodshalt vid deponering uppgår till ca 50-60 vikt% som efter konsolidering uppgår till>75 vikt-% och dess porositet efter konsolidering uppgår till ca 30-40 %.

Geokemiska egenskaper
Anrikningssanden innehåller samma mineral som det ursprungliga berget fast i andra proportioner.
Anrikningssand som uppkommer vid magnetseparering av ej sulfidhaltig malm från Tapuli och Sahavaara består
till dominerande del av silikater med mer sparsam förekomst av magnetit, lermineral och karbonater vilka främst
utgörs av dolomit. Sulfidmineralen svavelkis (pyrit) och magnetkis förekommer i låga halter. En liknande
sammansättning kan förväntas av anrikningssand från Palotievamalm.
Resultaten från genomförda geokemiska undersökningar av anrikningssand från magnetseparering visar att:



Anrikningssanden inte ger upphov till skadligt dränage i någon omfattning av betydelse vid kontakt med
vatten.



Anrikningssanden har kraftigt nettobuffrande egenskaper och kommer således inte att ge upphov till surt
lakvatten, varken på kort eller på lång sikt.



Anrikningssand från magnetseparering av Sahavaaramalm som är blandad med anrikningssand från
Tapulimalm uppvisad neutralt pH-värde och överskott av alkalinitet.

Metallmobilisering från anrikningssand bedöms vara låg (utifrån resultaten från genomförda fuktkammarförsök)
och förväntas inte bli ökande över tid.

40

20-03-16

4.8.3.1

18101619

Hantering av anrikningssand från magnetseparering

Från anrikningsverket pumpas anrikningssand som en upptjockad slurry till sandmagasinet där sanden
deponeras. Ledningarna är placerade på en ledningsbank ovan mark. Inom befintlig verksamhet finns det två
huvudledningar och en reservledning.
Befintligt sandmagasin har dimensionerats och anlagts för så kallad förtjockad deponering vilket innebär att
sanden deponeras med en förhöjd fastgodsandel och utbreder sig som en kon med en brantare släntlutning
jämfört med deponering vid en lägre fastgodshalt (konventionell slurrydeponering).
Utgångspunkten för den planerade verksamheten är fortsatt och utökad deponering inom och i anslutning till
det befintliga magasinet inom den nordvästra delen av Tapulivuoma. Motiven till att den fortsatta deponeringen
av anrikningssand föreslås utgå från det befintliga sandmagasinets lokalisering är flera;



Närheten mellan sandmagasinet och anrikningsverket är driftsmässigt och ekonomiskt fördelaktigt;



Sedan tidigare ianspråktagna områden och ytor kan fortsätta att brukas vilket medför att det totala
markanspråket kan minimeras samt att fragmentering av industrianläggningarna kan undvikas;



Fortsatt nyttjande av sedan tidigare iordningställd och finansierad utrustning ger en god
resurshushållning med såväl material/råvaror som ekonomi

Platsen för sandmagasinet bedöms, precis som för gråbergsupplaget, ha fördelaktiga geologiska och
hydrogeologiska förhållanden. Även sandmagasinet har lokaliserats inom delar av ett myrområde med en ytligt
liggande grundvattennivå vilket begränsar det vertikala flödet av ytligt vatten till underliggande jordlager och
berg med en huvudsaklig ytavrinning mot öster.
Deponering sker genom spigottering från deponeringsrampen som anlagts från magasinets södra vall och
utsträcker sig till magasinets centrala del i fem utsläppspunkter. Deponering kommer fortsätta att utföras på
samma vis inom den sökta verksamheten, dock kommer utsläppspunkterna att behöva flyttas varefter för att
optimera utfyllnaden av magasinet.
Sandkonen i sandmagasinet utbreder sig för närvarande med en medellutning på ca 2,4 % (1,37°) från
deponeringsrampen. Deponeringsrampens krönnivå höjs i etapper utifrån hur pass mycket sandkonens yta
höjs.
Deponering av sanden sker direkt ovanpå befintlig torv. Enligt utförda undersökningar underlagras torven på
platsen för sandmagasinet av ett i genomsnitt 8 meter tjockt jordlager huvudsakligen bestående av siltig morän
med relativt låg permeabilitet (i genomsnitt 1*10-7 m/s). Som tidigare angivits fungerar torvlagret som barriär
genom dess egenskaper att effektivt binda katjoner och beräknas efter konsolidering att erhålla en låg
permeabilitet (<1*10-9 m/s).
Överskottsvatten från deponering leds via uppsamlande diken längs den yttre vallen och sedan via ett utloppsrör
och tre brunnar i klarningsmagasinets inre vall till klarningsmagasinet. Opåverkat ytvatten från avrinningsområdet uppströms sandmagasinet leds i huvudsak via ett skärmdike förbi området med aktiv deponering till
myren nedströms den yttre vallen.
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Figur 9: Ortofoto som visar sand- och klarningsmagasin innan deponering återupptogs 2018.

Erfarenheter från den befintliga verksamheten visar att den tillämpade deponeringsmetoden inte medfört några
ojämna sättningar utan att konsolidering sker jämt över magasinets yta och långsamt över tiden.
Viss ytlig erosion har förekommit under den tidigare driften av sandmagasinet då deponering har skett från ett
enkelt utlopp. Övergången till spigottering som deponeringsmetod minskar erosionsrisken eftersom sanden då
släpps ut vid en lägre flödeshastighet i flera punkter inom en större yta. Ytlig erosion kan även förekomma i
nedströmsfoten av utbredningsområdet vid kraftig nederbörd. Sanderosion hanteras med omgivande diken och
vallar.
För den planerade verksamheten med fortsatt brytning och förädling av Tapulimalm tillsammans med den
tillkommande brytningen och anrikningen av Palotieva- och Sahavaaramalmerna krävs en utökad
deponeringskapacitet för deponering av den ytterligare mängd anrikningssand som uppkommer dels i den
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befintliga processlinjen med magnetseparering av lågsvavlig malm, dels för tillkommande flotationssand (se
nedan). Produktionen i både gruvor och anrikningsverk beräknas enligt nuvarande planer pågå i ca 10 år med
en produktionstakt (räknat som rågods genom verket) om ca 8-12 Mton per år när verksamheten är i full drift.
Vid en sådan produktion uppkommer årligen ca 8 Mton (som ett genomsnitt under verksamhetens hela
produktion vilket innebär att mängderna kommer att variera mellan olika år) eller ca 4,8 (M)m3 anrikningssand
som deponeras på sandmagasinet.
Det utökade sandmagasinet har utformats för att inrymma 60 (M)m 3 (ca 102 Mton ej konsoliderat eller ca 138
Mton konsoliderat) anrikningssand vilket, med viss marginal, motsvarar den sandvolym som förväntas
uppkomma inom ramen för den ansökta verksamheten vid fullt utbrutna dagbrott i Tapuli, Palotieva och
Sahavaara inklusive den sedan tidigare deponerade mängden.
Den sökta verksamheten innebär att sandmagasinets nödvändiga deponeringskapacitet erhålls genom att
deponeringsområdet utökas mot i första hand öster men även mot väster och norr. I väster avgränsas magasinet
mot den befintliga kraftledningen och i söder av den befintliga vägen och sandledningen.
Deponering kommer fortsätta att utföras som förtjockad deponering från befintlig deponeringsramp men
utsläppspunkterna kommer att behöva flyttas varefter för att optimera utfyllnaden av magasinet.
Sandkonens utbredning kommer vid behov att begränsas av inre och yttre vallar. Dessa vallar kan komma att
byggas i etapper i olika lägen inne i sandmagasinet beroende på sandkonens utbredning. Även styrvallar kan
behöva anläggas inne i sandmagasinet för att leda sanden till visa områden.

Figur 10: Översiktsplan, planerat utökat sandmagasin (Sweco, 2019).
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Dessa styrvallar kommer vid behov att anläggas med ändtippning av sprängsten och inledningsvis ha en
krönnivå på ca 1-3 m över omkringliggande sandkon eller naturlig mark. När styrvallarna inte längre fyller någon
funktion kommer sanden att deponeras över dem. Den befintliga yttre vallen kommer att behållas i sin
nuvarande utformning och funktion och fram till dess att den slutligen överlagras av deponerad sand. På
översiktsplanen i Figur 10 visas vallarnas yttersta lägen. Huruvida den deponerade sanden kommer att nå hela
vägen fram till ytterläget kommer att bero på vilken släntlutning som kan uppnås.
Befintligt klarningsmagasin kommer att kunna fortsätta nyttjas för uppsamling av vatten som avrinner från
sandmagasinsområdet. Däremot kräver den sökta verksamheten en utökning av klarningsytan.

4.8.3.2

Anpassningsalternativ 2020

Som en konsekvens av resultat från fördjupade utredningar av och bedömningar av påverkan på de rika
våtmarksmiljöerna inom Tapulivuoma samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minimera sådan
påverkan har KIAB under 2020 utrett ytterligare en alternativ utformning av sandmagasinet. Ett teknisk PM som
beskriver anpassningsalternativet bifogas den Tekniska beskrivningen som Bilaga A6.

4.8.4

Flotationssand – karakterisering och egenskaper

Nedan sammanfattas resultatet från genomförd karakterisering av anrikningssand som uppkommer i
anrikningsprocessen med flotation av sulfidhaltig malm vid Kaunisvaara anrikningsverk. Karakteriseringen
beskrivs ingående i avfallshanteringsplanen med tillhörande bilagor vilken bifogas som bilaga F till ansökan.

Fysikaliska egenskaper
Flotationssanden är något finkornigare än övrig anrikningssand eftersom det mesta av den grövre fraktionen
avskilts i tidigare steg. Flotationssandens hydrauliska egenskaper, på grund av ett finkornigare material,
uppvisar en ökad förmåga till kapillär stigning, vilket ger högre grad av vattenmättad vilken ytterligare förhindrar
oxidation i sandmagasinet.

Geokemiska egenskaper
I flotationssanden är sulfidmineralet magnetkis vanligt förkommande. Silikatmineral förekommer sparsamt.
Karbonater påvisades i låga halter vid karakterisering främst utgörandes av magnesit/siderit och ospecificerade
karbonater.
Kisel, magnesium, järn och kalcium är vanligt förekommande huvudelement i anrikningssand från magnetseparering. I flotationssand förekommer järn som dominerande huvudelement.
Resultaten från genomförda geokemiska undersökningar av flotationssand visar att:



Lakvatten från ovittrad flotationssand uppfyllde mottagningskriterierna som gäller för deponering av inert
avfall för samtliga parametrar.



Flotationssand är syrabildande vid fuktkammarförsök efter några veckors försök och vilket ger en ökad
mobilisering av metaller.



Anrikningssand från Sahavaara och blandningar av sand från Sahavaara och Tapuli bör betraktas som
osäkert eller potentiellt syrabildande om blandningen innehåller flotationssand.

44

20-03-16

4.8.4.1

18101619

Hantering av anrikningssand från flotation

Flotationssanden leds till en blandningstank i anrikningsverket där hydratkalk tillsätts för att höja pH-värdet i
processvattnet till ca pH 8. Detta för att undvika sura pH-förhållanden och samtidigt fälla ut en del metaller vilka
föreligger i löslig form. Därefter pumpas sanden till avsedd deponeringsplats i en separat pumpledning. Vid
deponering av flotationssanden är strategin att i möjligaste mån hålla sanden vattenmättad. Detta för att
förhindra syreåtkomst under pågående deponering samt för att skapa en geokemiskt långtidsstabil deponi såväl
under produktionsfasen som efter avslutad produktion/deponering.
För att åstadkomma vattenmättade förhållanden planeras deponering av flotationssand enligt två huvudsakliga
metoder:
1)

Deponering i den vattenfyllda bergtäkten Navettaama inom Tapuli verksamhetsområde norr om
anrikningsverket och/eller i något av dagbrotten Tapuli norra/Palotieva under förutsättning att dessa slutligt
utbrutits.

2)

Deponering i för ändamålet iordningställd deponicell i en del av sandmagasinet.

Deponering av flotationssand i bergtäkt och/eller dagbrott säkerställer att sanden deponeras under
vattenmättade förhållanden under verksamhetens driftsperiod och efter avslutad verksamhet. Deponering utförs
på ett sådant sätt att utfyllningen av håligheten kan optimeras vilket innebär att utsläppspunkten kan komma att
behöva flyttas emellanåt. Med stigande vattendjup kan flytande rörledning användas för att enkelt och
kontrollerat fördela ut materialet.
Bergtäktens kapacitet planeras att ökas genom en låg dammvall längs dess östra sida som utgör en lågpunkt
i förhållande till övriga omgivande sidor (Figur 11). En naturlig tröskel finns på nivån ca +178,8 (+179,0) och det
finns utrymme för att anlägga en ca 360 m lång vall med krönnivå ca +182,3 (+182,5). Med DG på +180,8
(+181,0) kommer magasineringsvolymen att öka från ca 0,4 Mm3 till ca 0,6 Mm3. Resterande mängd
flotationssand, ca 1,8 (M)m3, måste deponeras antingen i den planerade deponicellen anslutning till
sandmagasinet och/eller genom återfyllning i någon tillgänglig dagbrottshålighet.
Vallens krönbredd planeras bli ca 5 m med släntlutningar i 1:2. Vallen kommer byggas med tätkärna av morän,
filter och stödfyllning av gråberg. Tätkärnans bredd blir ca 2 m och ett bräddavlopp anläggs i vallens anfang.
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Figur 11: Planritning som visar planerad vall längs bergtäktens sydöstra, södra och sydvästra sida (Sweco, 2019).

Både läckage och vatten som avbördas från bergtäkten kommer att rinna till processvattenmagasinet som ligger
ca 500 m nedströms om bergtäkten.
Deponicellen för deponering av flotationssand planeras iordningställas i den sydvästra delen av sandmagasinet
som utgör en lokal lågpunkt och som ansluter till deponeringsrampen för anrikningssand. I likhet med området
för resterande sand- och klarningsmagasin varierar de geotekniska förhållanden i området för flotationsdeponin,
där marken generellt utgörs av ett lager torv ovan sand och morän.
Deponering kan utföras från en mindre ramp som ansluter till vägen till centrala delen av sandmagasinet där
utbredningen kan behöva begränsas av en mindre vall (några meter hög) i västra delen beroende på
sandkonens utbredning. Alternativt kan deponering utföras från övriga delar runt deponicellen.
Vallarna som innesluter flotationscellen består av tre typsektioner, homogen morän, zonerad morän och
sprängsten. Den homogena morän- och sprängstensektionen höjs uppåt och utåt. Konstruktionsmaterial för
tätskikt, filter, erosionsskydd etc. utgår från krav enligt RIDAS/GruvRIDAS.
Deponeringen av flotationsprodukten kommer att varieras så att en ungefärlig plan sandöveryta skapas vilket
underlättar upprätthållandet av vattenmättnad och senare övertäckning. Flotationscellens area uppgår till ca 57
ha.
Principen för deponeringen är att grundvattenytan kommer att stiga upp till en nivå nära sandytan som en
funktion av materialets goda vattenhållande egenskaper – kapillär stigning - i kombination med den grundvattenbildande nederbörden i området. Därtill kommer ny slurry med sand regelbundet påföras den redan deponerade
varför materialet hålls ständigt vattenmättat. Sammantaget innebär detta att en endast en begränsad del av
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deponicellens ytskikt kommer vara exponerad för syre och enbart en kort tid, vilket begränsar
oxidationsprocesser i deponerad flotationssand.
Dränagevatten från flotationssanden kommer att avrinna mot utkanten av deponicellen där det kan samlas upp
för kontroll och behandling innan avledning mot klarningsmagasinet.
Deponeringsplanen för flotationssand utgår ifrån att bergtäkten nyttjas för deponering av flotationssand i ett
initialt skede av den andra produktionsperioden. Under tiden för deponering i bergtäkten iordningställs
deponicellen för flotationssand inom del av sandmagasinet. Därefter kan dessa användas växelvis eller parallellt
utifrån driftens behov av flexibilitet. Som ett alternativ eller komplement till deponering i bergtäkten kan
flotationssand även komma att deponeras i något av dagbrotten Tapuli norra och/eller Palotieva under
förutsättning att dessa slutligt utbrutits. Under produktionsperiod 3 utförs ingen deponering av flotationssand i
deponicellen utan all flotationssand deponeras då genom återfyllning av bergtäkt och/eller Tapuli norra dagbrott
alternativt Palotieva dagbrott. Detta gör att den tidigare deponerade flotationssanden i deponicellen kan
överlagras med buffrande anrikningssand under den avslutande driftsperioden som en del av
efterbehandlingen. Konsekvensen av detta blir att flotationssanden i deponicellen vid tiden för verksamhetens
avslut beräknas komma att vara överlagrad med ≥2 m anrikningssand då deponeringen upphör vilket enligt
vattenströmnings- och syretransportmodelleringar utförda av Golder 2014 kommer att vara tillräckligt för att
uppnå vattenmättade och därmed syrefria förhållanden vid nivån för flotationssand.

4.8.5

Hydroxidslam

Vid behandlingen av dränagevatten från deponiceller med potentiellt syrabildande gråberg uppkommer ett slam
som avsätts i sedimenteringsbassänger. Eftersom det ännu inte finns något slam att analysera har materialet
inte karakteriserats. Slammet kommer troligtvis innehålla kalcium- och metallhydroxider eller sulfater i sådana
mängder att det behöver analyseras för att säkerställa huruvida det kan komma att klassas som farligt avfall.
Två sedimentationsbassänger avses att anläggas för vilka driften alternerar så att en kan vara i drift medan den
andra töms eller är föremål för underhållsåtgärder. Hanteringen av sedimenterat slam under verksamhetens
aktiva drift planeras att utföras genom att slam sugmuddras från den inaktiva bassängens botten och via ledning
pumpas till geotuber, utlagda inom en för ändamålet iordningställd yta i direkt anslutning till vattenreningsanläggningen.
Uppläggnings- och avvattningsytan byggs med en tät botten som under- och överlagras av en skyddande
geotextil. Över geomembranet läggs ett dräneringslager varpå geotuberna placeras. Genom dräneringslagret
kan vattenfasen samlas upp och avrinna från tuberna. Avvattningsytan anläggs med en svag lutning mot
vattenreningsanläggningens sedimenteringsbassänger för en kontrollerad vattenhantering.
Påfyllning och avvattning av tuberna kommer att ske i sekvens och flera tuber kan komma att vara i samtidig
drift. Efter påfyllning avvattnas slammet i tuben. Efter avvattning kan sedan tuben fyllas igen. Proceduren
upprepas fram tills att tuben är helt fylld. Tuberna placeras först i ett plan och då detta plan är fyllt läggs
ytterligare ett lager med geotuber ut ovanpå.

4.8.6

Ej branschspecifikt avfall

Industriavfall, så kallat ej branschspecifikt avfall, samlas in och sorteras genom att det läggs i för ändamålet
avsedda behållare. Inom verksamhetsområdet vid Tapuli finns en avfallsstation för detta ändamål.
Icke farligt industriavfall som uppkommer och kommer att uppkomma i KIAB:s pågående respektive planerade
verksamhet utgörs typiskt sett av avloppsslam, metall, brännbart avfall, plast- och wellpappförpackningar,
träavfall etc. Mängden avloppsslam bedöms öka proportionellt med antalet personer som nyttjar
hygienanläggningarna i den planerade verksamheten. Även mängderna övriga icke farliga avfallsfraktioner
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bedöms komma att öka i planerad verksamhet jämfört med nuvarande, dock inte nödvändigtvis proportionellt
mot planerade utökningen av verksamhetens produktion.
Farligt industriavfall som uppkommer och kommer att uppkomma i KIAB:s pågående respektive planerade
verksamhet utgörs typiskt sett av spillolja, oljehaltigt slam/vatten (från oljeavskiljare), oljefilter, använda
trasor/absorbent. Andra typer av farligt avfall som kan uppkomma i mindre mängd kan vara lysrör, batterier,
kemikalie- eller färgrester etc. Farligt avfall förvaras väderskyddat och för flytande fraktioner med möjlighet att
samla upp eventuellt spill. Mängden spillolja som hanteras bedöms öka proportionellt mot produktionen/antal
maskiner/fordon i samtidigt bruk medan mängden oljehaltigt slam/vatten bedöms ökar proportionellt mot antal
aktiva oljeavskiljare.
Industriavfall återvinns och återanvänds i möjligaste mån. Allt industriavfall hämtas av kontrakterade
entreprenörer godkända för att utföra avfallstransporter och förs till en mottagande anläggning för vidare
omhändertagande i form av återvinning, deponering eller behandling/destruktion.

4.8.7

Återanvändning och vidare nyttjande

En stor andel av det gråberg som uppkommer i verksamheten kommer att vara av en sådan kvalitet att det kan
användas som ballast. Ballastmaterial kommer att hanteras genom att särskilt lämpliga partier avskiljs och läggs
upp separat i eller i anslutning till gråbergupplaget. För detta ändamål kommer t.ex. en mobil krossanläggning
ställas upp i anslutning till ett av eller båda gråbergsupplagen för vidare bearbetning. Användning av gråberg
för anläggningsarbeten kommer även i fortsättningen utföras i första hand inom KIAB:s verksamhetsområden.
Men även återanvändning utanför industriområdet kan komma att bli aktuellt om möjlighet till försäljning uppstår.

4.9
4.9.1

Vattenhantering
Anläggningar för vattenhantering

I följande kapitel sammanfattas vattenhanteringen för den sökta verksamheten och i Figur 12 illustreras en
schematisk bild över detta. En mer detaljerad beskrivning av vattenhanteringen och verksamhetens
vattenbalans och processvattenkemi finns i vattenhanteringsplanen med tillhörande bilagor vilken bifogas den
tekniska beskrivningen som bilaga E1.
Processvattensystemet kan delas in i ett inre och ett yttre vattensystem. Det inre systemet utgörs av de
vattenkretsar som finns i anrikningsverket och som innefattar förtjockare, pumpar, behållare och ledningar för
återvinning och recirkulering av vatten till anrikningsprocessen. Det yttre systemet utgörs av anläggningar och
infrastruktur för hantering av ytvatten (nederbörd) som härrör från dagbrott, gråbergsupplag och
industriområdena, sand- och klarningsmagasin samt grundvatten som rinner in i dagbrotten. Samtliga dessa
flöden förs till processvattenmagasinet vars primära syfte är att lagra det vatten som senare ska användas i
anrikningsprocessen. Vid överskott på vatten i systemet kommer vatten från processvattenmagasinet kunna
avbördas genom pumpning till Muonio älv. Som en vattenvårdsåtgärd har KIAB även föreslagit avledning av ett
delflöde från processvattenmagasinet mot Kaunisjärvi via Rässioja.
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Figur 12: Schematisk översikt över den sökta verksamhetens vattenhantering.

Från anrikningsverket pumpas våt anrikningssand till sandmagasinet där den deponeras. Avrunnet vatten inom
sandmagasinet samlas upp i diken och leds/pumpas till klarningsmagasinet. Från klarningsmagasinet
recirkulerar vattnet till processvattenmagasinet och vid behov avbördas det till Muonio älv. Flotationssand
kommer att deponeras genom återfyllning av vattenfyllda håligheter (för närvarande bergtäkten Navettama
lokaliserad strax norr om anrikningsverket samt Tapuli norra och/eller Palotieva dagbrott sedan dessa slutligt
utbrutits) och/eller inom en särskild deponicell för flotationssand som iordningställs inom del av sandmagasinet.
När sanden deponerats kommer en del av vattnet att avgå som dränagevatten då sanden konsoliderar.
Huvuddelen av dränagevattnet dränerar inom ett dygn och en stor del av den resterande andelen inom någon
vecka. Dränagevatten tillsammans med övrigt ytvatten (nederbörd) avrinner till sandmagasinets ytterkant och
vidare mot en lågpunkt i magasinets östra del och vidare till klarningsmagasinet. Dränagevatten från
flotationssanden kommer att avrinna mot utkanten av deponicellen där det kan samlas upp för kontroll innan
avledning mot klarningsmagasinet.
Klarningsmagasinets primära syfte är att sedimentera suspenderad substans/material. Vattnet pumpas/leds in
i klarningsmagasinet via två inlopp, en i nordöstra hörnet samt en i sydvästra. En pumpstation cirkulerar vattnet
i klarningsmagasinet tillbaka till processvattenmagasinet eller, alternativt, vid behov avbördar vatten via ledning
till Muonio älv.
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Pumpledningar

De olika anläggningarna vid dagbrotten, industriområdet och sandmagasinet är förbundna med pumpledningar
för vatten och anrikningssand. Befintliga ledningar, som iordningställts i enlighet med gällande tillstånd, omfattar
följande delar:



Vattenledning mellan Muonio älv och klarningsmagasin för råvatten och överskottsvatten.



Vattenledning från Tapuli dagbrott till processvattenmagasinet.



Vattenledning mellan processvattenmagasinet och klarningsmagasin.



Pumpledningar för anrikningssand från anrikningsverk till sandmagasin.

Nya eller betydande förändringar av ledningar omfattar följande delar;



Tillkommande ledning/ledningar för pumpning och deponering av flotationssand i bergtäkt norr om
anrikningsverket och/eller i Norra dagbrottet eller Palotieva sedan dessa är slutligt utbrutna.



Tillkommande ledning/ledningar för pumpning och deponering av flotationssand från anrikningsverk till
deponicell för flotationssand inom sandmagasinsområdet.



Tillkommande vattenledning från Sahavaara dagbrott till vattenreningsanläggning vid Sahavaara.



Tillkommande vattenledning från Sahavaara gråbergsupplag till utjämningsbassäng vid Sahavaara.



Tillkommande vattenledning från utjämningsbassäng vid Sahavaara till processvattenmagasinet vid
anrikningsverket.



Eventuellt tillkommande vattenledning mellan klarningsmagasinet och Muonio älv längs samma
sträckning som befintlig ledning för utökad avbördningskapacitet av vatten från klarningsmagasinet.



Tillkommande vattenledning från processvattenmagasinet för avbördning av vatten från
processvattenmagasinet till Muonio älv.

Ledningar inom industriområdena kan antingen vara nedgrävda i marken eller dras ovanpå marken. Samtliga
ledningar till Muonio älv förläggs nedgrävda.

4.9.1.2

Processvattenmagasin

Processvattenmagasinet samlar upp och magasinerar vatten från Tapuli gråbergsupplag, industriområdena,
övriga upplagsområden och dagbrotten och står för en stor del av försörjningen med processvatten till
anrikningsprocessen. Magasinet har av praktiska och topografiska skäl lokaliserats till en plats söder om Tapuli
gråbergsupplag varifrån vatten avrinner mot bassängen genom självfall. Efter rening genom sedimentation
pumpas vattnet från magasinet till anrikningsverket.
Vid underskott av vatten i processvattenmagasinet tillförs vatten via pumpning från klarningsmagasinet
alternativt pumpning från Muonio älv. Överskottsvatten avbördas vid behov genom pumpning till Muonio älv
alternativt till klarningsmagasinet.
Utöver avbördning till Muonio älv erbjuder KIAB en kontrollerad avledning av ett delflöde från
processvattenmagasinet till Kaunisjärvi via Rässioja som en miljöförbättrande åtgärd för sjön som idag har låg
status till följd av övergödning och igenväxning. Utöver de miljömässiga förbättringar som en sådan åtgärd för
med sig för Kaunisjärvi, och i viss mån även nedströms liggande Patojoki, skulle det även ge vissa fördelar för
driften genom att övriga vattenhanteringssystemet skulle kunna avlastas något vid högflödessituationer.

50

20-03-16

18101619

Processvattenmagasinets damm med en längd av ca 800 m byggdes 2011 i en första etapp med krönnivå
+170,1 (+170,3) utan tjälskydd eller annan överbyggnad. Den planerade slutliga höjningen uteblev på grund av
NRAB:s konkurs.
För den planerade verksamheten behöver dammen höjas i en andra etapp för att åstadkomma en större
regleringsvolym samt för att tjälskydda tätkärnans övre del. Dammkrönet kommer att höjas ca 2,5 m till krönnivå
+172,6 (+172,8) med släntlutning 1:2 i uppströmsslänten och 1:2,5 i nedströmsslänten. Dammens längd
kommer att bli ca 870 m efter höjning.
Nuvarande dämningsgräns (DG) är +168,9 (+169,1) men på grund av att dammen inte höjts har en driftnivå
(DN) begränsat dämningen till ca +168,3 (+168,5). Vid planerad dammhöjning kommer DG höjas till +169,7
(+170,0). Detta innebär att magasineringsvolymen ökar från ca 0,37 Mm 3 till ca 0,75 Mm3 och att magasinsytan
blir ca 37 ha.

4.9.1.3

Klarningsmagasin

Klarningsmagasinet är ett vattenmagasin i vilket avrinnande vatten från sandmagasinet samlas upp. Vatten från
klarningsmagasinet återtas och återanvänds i anrikningsverket som processvatten. Under perioder med
vattenöverskott sker bräddning (via pumpledning) av vatten från klarningsmagasinet till recipienten Muonio älv.
Den planerade verksamheten med utökad dagbrottsbrytning vid Palotieva och Sahavaara ökar tillflödet av
vatten i systemet vilket kräver att storleken på klarningsmagasinet ökas.
Det befintliga klarningsmagasinet anlades 2011 i myren i omedelbar anslutning till sandmagasinet.
Grundvattenytan ligger vid eller ett par decimeter under/över markytan i myrområdet. Torvens mäktighet uppgår
till 1-3 m. Under torven följer ca 1 m grusig morän eller siltig sand, vilka är löst lagrade. Den lösa moränen följs
av ca 1,5–3,5 m morän som varierar i fasthet, från mycket lös till fast, och bestående av siltig sandig morän eller
siltig sand. Under den löst lagrade sandiga moränen är moränen mer fast lagrad och domineras av siltig sandig
morän.
Klarningsmagasinets area uppgår till ca 81 ha med en innesluten vattenvolym som vid normal högsta driftnivå
+162,60 (+162,80) uppgår till ca 0,24 Mm3. Inloppet från sandmagasinet finns i magasinets norra del och är
utformad som en inloppstrumma och tre brunnar (vilket ger möjlighet till pH-justering och tillsats av fällningsoch flockningskemikalie). Vatten från processvattenmagasinet leds in i magasinets sydvästra del via ett
utjämningsmagasin alternativt via en ”bypass-ledning” där vattnet leds runt utjämningsmagasinet och rinner via
dike direkt till inloppet i klarningsmagasinet.
För att förbättra sedimentering av de minsta partiklarna (<5 mikroner) kan flockningsmedel tillsättas vid behov.
I östra delen ligger pumpstation med pumpledning för bortledande av överskottsvatten till Muonio älv samt för
pumpning av vatten från klarningsmagasinet till procesvattenmagasinet. I pumpstationen finns en automatisk
provtagare med larmfunktion för kontroll av halten suspenderat material.
Även utökningen av magasinet kommer att utföras som en urgrävning i myren i direkt anslutning till befintligt
magasin (Figur 13). Den omkringliggande vallen kommer att anläggas med tätkärna eller membran. På detta
sätt kommer vallen vid det befintliga klarningsmagasinet bli indämd och dess tätande funktion kommer inte
längre behövas utan befintlig vall kommer enbart fungera som en pir inne i ett utökat klarningsmagasin.
Vid inloppet till det utökade klarningsmagasinet kommer en sedimentationsfälla anläggs samt vid behov även
utrustning för dosering av flockningsmedel. Sedimentationsfällan utformas preliminärt med vallar av gråberg så
att en bassäng erhålls. Bassängen ska kunna muddras vid behov. Liknande sedimentationsfällor kan vid behov
anläggas i inloppen till befintligt klarningsmagasin och utjämningsmagasin.
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Figur 13: Planritning över planerat utökat klarningsmagasin (Sweco, 2019).

4.9.1.4

Vattenhantering i anpassningsalternativ 2020

Som en konsekvens av resultat från fördjupade utredningar av och bedömningar av påverkan på de rika
våtmarksmiljöerna inom Tapulivuoma samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minimera sådan
påverkan har KIAB under 2020 utrett ytterligare en alternativ utformning av sandmagasinet. Det nya alternativet
innebär mindre ändringar i vattenhanteringen och i klarningsmagasinets utformning. Ett teknisk PM som
beskriver anpassningsalternativet bifogas den tekniska beskrivningen som Bilaga A6.

4.9.2

Tillkommande vattenreningsanläggning vid Sahavaara

Vatten från den del av gråbergsupplaget vid Sahavaara som innehåller sulfidhaltigt gråberg kommer vid behov
att genomgå behandling med kemisk fällning genom pH-justering med släckt kalk. Vid behov kan järnsulfat
alternativt polymer tillsättas för att förbättra flockning. Utfällningsprodukter avskiljs i ett sedimenteringssteg
varpå den behandlade klarvattenfasen, blandas med övrigt uppsamlat vatten från Sahavaara i en
utjämningsbassäng och därifrån pumpas vidare till processvattenmagasinet.
Genom att utföra behandlingssteget i Sahavaara, närmast källtermerna (potentiellt syrabildande gråberg och
länshållningsvatten från dagbrottet), kan volymen vatten som behöver behandlas minimeras, vilket också
minimerar kemikalieförbrukning och associerade kostnader. Den planerade vattenreningsanläggningen
redovisas som principiellt flödesschema i Figur 14.
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Figur 14: Flödesschema som visar den planerade vattenreningsanläggningen vid Sahavaara.

För själva behandlingsutrustningen kommer en särskild byggnad iordningställas som ska rymma förvaring av
fällningskemikalier, doseringsutrustning och blandningskärl, utrustning för kontroll och styrning etc. Doseringen
av fällningskemikalier styrs av sammansättningen på ingående vatten till vattenreningsanläggningen.
Sedimenteringssteget planeras att utformas som två bassänger som är i alternerande drift vilket ökar
anläggningens flexibilitet. Upplägget bedöms även skapa bättre möjligheter för driftunderhåll och ökar därmed
driftsäkerheten. Sedimenteringsbassängerna kommer slamsugas vid behov. Slammet kommer läggas upp och
avvattnas i geotuber inom ett för ändamålet iordningställt område invid sedimenteringsbassängerna. På så sätt
återförs vattnet som avrinner från geotuberna till bassängerna. Sedimentationsbassängerna utökas successivt
under driftsperioden allteftersom behovet av vattenrening ökar.

4.9.3

Bräddning och bortledning av vatten till och från Muonio älv

Vattenbalansen för den sökta verksamheten visar på ett generellt vattenöverskott. Överskottsvatten kommer i
första hand att avledas genom pumpning från processvattenmagasinet och/eller klarningsmagasinet till Muonio
älv där utsläpp av vatten sker i befintlig utsläppspunkt direkt nedströms Aareavaara.
Från klarningsmagasinet pumpas vatten från befintlig pumpstation och förs via befintlig markförlagd ledning till
Muonio älv. Det ökade vattenflödet som blir av den tillkommande verksamheten med brytning av fyndigheterna
vid Palotieva och Sahavaara innebär att befintlig ledning kan komma att kompletteras med ytterligare en ledning
med motsvarande dimensionering. Dessutom kommer nuvarande station för pumpning av överskottsvatten från
klarningsmagasinet att kompletteras med ytterligare pumpar för att öka den avbördande kapaciteten till Muonio
älv under snösmältningsperioden. Utförande eller lokalisering av befintlig pumpstation för bortledning av vatten
från Muonio älv, inklusive uttagsanordningar, planeras inte att förändras. Dock kan ventiler för sammankoppling
med andra ledningar tillkomma.
Utöver avbördningen från klarningsmagasinet till Muonio älv planeras vatten att kunna avbördas direkt från
processvattenmagasinet till älven via befintlig eller ny ledning utgående från befintlig pumpstation vid väg 99 till
Muonio älv.
Vid underskott i vattenbalansen pumpas vatten från Muonio älv till processvattenmagasinet för att användas i
produktionen. Pumpstationen för råvattenintaget tillika utsläppspunkt av överskottsvatten vid Muonio älv är
försedd med en intagsledning (1,2 m i diameter) vilken är förbunden med en anlagd stenkista i älvfårans yttre
del (Figur 15). Änden på intagsledningen är försedd med galler för att förhindra intag av främmande objekt och
is. För planerade verksamheter med dagbrott i Tapuli, Palotieva och Sahavaara och med tillkommande
upptagningsområden och planerade förändringar av anrikningsprocessen beräknas behovet av bortledning av
vatten från Muonio älv, som utförs vid processvattenunderskott och som ingår i den nuvarande sedan tidigare
tillståndsgivna verksamheten, komma att bli betydligt mindre jämfört nuläget. Av samma skäl bedöms behovet
av bräddning öka.
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Figur 15: Sektions- och planritning av pumphus och ledning för bräddning till och bortledning av vatten från Muonio
älv.

4.9.4

Dagvatten

Dagvatten definieras som tillfälligt förekommande smält- och regnvatten som avrinner från hårdgjorda ytor
såsom vägar, parkeringar och tak. Dagvatten från den sökta verksamheten avses samlas upp i diken och ledas
via självfall eller pumpning till processvattenmagasinet.

4.9.5

Dricksvatten och spillvatten

Dricksvatten för användning inom det befintliga Kaunisvaara industriområde erhålls genom sedan tidigare
anlagda brunnar vilka också kommer att nyttjas för den sökta verksamheten. Vattenuttaget uppgår i dagsläget
till ca 2-5 m3/dag och kommer att öka något genom den ökade bemanning som blir av den sökta verksamheten.
Vattenförsörjningen av det tillkommande platskontoret i Sahavaara planeras ske antingen genom anläggandet
av en ny enskild brunn som bereds i befintligt vattenreningsverk eller genom anslutning till det kommunala
distributionsnätet.
Sanitärt spillvatten vid Kaunisvaara anrikningsverk hanteras i befintlig avloppsanläggning med slamavskiljning
och efterföljande infiltration i form av en markbädd vilken också kommer att nyttjas för den sökta verksamheten.
Slamavskiljare töms med sugbil enligt gällande bestämmelser.
Sanitärt avloppsvatten från det tillkommande platskontoret i Sahavaara planeras omhändertas i slutna
septiktankar. Tankarna kommer att tömmas med sugbil som transporterar avfallet till en uppsamlingsplats
ansluten till kommunens avloppsnät eller direkt till något av kommunens reningsverk.

4.10

Förbrukning av insatsvaror

4.10.1

Kemikalier och sprängmedel

De kemikalier som kan komma att användas reguljärt i anrikningsprocessen är flockningsmedel,
flotationskemikalier, skumbildare och hydratkalk. Flockningsmedel används vid förtjockning av slig och
anrikningssand för att få en förbättrad klarning och sedimentering.
Hydratkalk (kalciumhydroxid eller släckt kalk) tillsätts till flotationsprodukten för att höja pH-värdet hos det
utgående vattnet. Svavelsyra och flotationskemikalier tillsätts i detta steg för att gradvis sänka pH vid
flotationsprocessen. Flotationskemikalierna och konventionella samlarreagenser är sådana som typiskt
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används vid sulfidflotation. Dispergeringsmedel används för att förbättra selektiviteten och skumbildare nyttjas
för att bilda ett skum som möjliggör separation.
Det sprängämne som används är kvävebaserat och består till 90–95 % av ammoniumnitrat. Vid detonation sker
en reaktion mellan ammoniumnitratet (syrebäraren) och kolkällan. Hantering och förbrukning av sprängämnen
beskrivs vidare i avsnitt 12.1.
Under ideala förhållanden bildas kvävgas, koldioxid och vatten enligt den kemiska formeln:

3𝑁𝐻4 𝑁𝑂3 + 1/12𝐶12 𝐻24 → 7𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2 + 3𝑁2
Under verkliga förhållanden blir de flesta detonationer ofullständiga varför även en mindre mängd andra gaser
bildas såsom kolmonoxid, svavelväte och kväveoxider. Av dessa är kväveoxid lättlöslig i vatten och kan därmed
utgöra ett bidrag till att kväve förekommer i dagbrottets länshållningsvatten. Reaktionsförutsättningarna och
spränggasernas sammansättning beror på flera olika faktorer såsom: partikelstorlek, detonationshastighet,
laddningsdiameter, sprängämnets sammansättning, kvalitetsvariationer i sprängämnet, åldrings- och
fuktskador, packningsgrad, omgivningens kemi, sprängningens utförande etc.

4.10.2

Energi och drivmedel

Energianvändningen i verksamheten omfattar elenergi och drivmedel i form av dieselbränsle. Huvuddelen av
elenergin används vid krossning och malning samt för drift av transportband och pumpar. En del av
elenergianvändningen avser belysning och uppvärmning av lokaler. Dieselbränsle nyttjas i de arbetsmaskiner
och fordon som används i verksamheten av vilka gruvtruckar för transport av gråberg står för huvuddelen av
förbrukningen, Även hjullastare, schaktmaskiner, väghyvlar, lättare servicefordon och mindre borraggregat
nyttjar diesel som bränsle.
All diesel som används i gruvans maskinpark har en 19 % inblandning av HVO för att minska CO 2 utsläppen
frånavgasemissionerna. I dieseln som används för externa lastbilstransporter utgör HVO ca 25 % av volymen.
I nuläget kompenserar KIAB för 35 % CO2-utsläppen i hela produktionskedjan, gruva och logistik enligt certifikat
utfärdat av Preem för upp till en maximal volym på 3 200 m3. Även anlitade entreprenörer innehar motsvarande
certifikat vilket innebär att en 35 % CO2-kompensering gäller för hela den gruvindustriella verksamheten.
Huvuddelen, >50 %, av dieselförbrukningen i gruvverksamheten går till gruvtruckar för transport av gråberg.
Hjullastare, schaktmaskiner, väghyvlar, lättare servicefordon och mindre borraggregat är i dagsläget också
dieseldrivna. Eftersom mängden losshållen malm och gråberg varierar över tid kommer också
drivmedelsförbrukningen att variera.
I den nuvarande verksamheten lagras dieseln som används i gruvverksamheten i en 30 m3 cistern vid en
tankstation lokaliserad till anrikningsverket/serviceverkstaden. För den planerade verksamheten med brytning
av Tapuli och Palotieva och Sahavaara dagbrott kommer den befintliga tankstationen vid Tapuli att fortsätta
nyttjas samtidigt som cisternvolymen kommer att behöva ökas till 50 m3. För den planerade gruvverksamheten
med brytning av Sahavaara dagbrott kommer en ny tankstation med tillhörande 30 m 3 bränslecistern att
iordningställas vid Sahavaara industriområde.
KIAB studerar möjligheter att i framtiden delvis driva gruvtruckarna med eltrolley, vilket ytterligare skulle minska
förbrukningen av fossilt bränsle.
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Förbrukning av energi, drivmedel och kemikalier

I Tabell 5 redovisas årliga förbrukade mängder av resurser i form av elenergi, drivmedel och kemikalier i
verksamheten.
Tabell 5: Förbrukade mängder i nuvarande samt ansökt verksamhet.

Resurs

Förbrukad mängd nuvarande
verksamhet /år

Förbrukad mängd ansökt
verksamhet /år

Elenergi

160-240 GWh/år

480-720 GWh/år

Diesel till intern maskinpark

5 930 m3 (58 GWh)

14 630 m3 (143 GWh)

Sprängämnen

3 000 - 13 750 ton

Svavelsyra

15 000 ton* (7900 ton)

Kopparsulfat (aktivator för
svavelmineral)

370 ton

Ditiofosfat (samlare för
svavelmineral)

520 ton

Xantat, OrfomSIPX (samlare
för svavelmineral)

1 180 ton*

Kalium- eller
natriumamylxantat (samlare
för svavelmineral)

2 070 ton* (1581 ton)

Natriumhexametafosfat
(dispergeringsmedel)

2 440 ton

Skumbildare

480 ton

•

Avser under år då maximal mängd erfordras, mängden är lägre under ett normalår.

4.11

Transport av malm

4.11.1

Interna transporter

Inom befintligt verksamhetsområde finns vägar för transport mellan dagbrott, primärkrossar och upplag.
I den nuvarande verksamheten utförs i genomsnitt ca 12 transporter/tippningar per timme av malm respektive
gråberg. I samband med sprängning utförs transporter av emulsionssprängmedel till dagbrottet från Forcits
anläggning belägen väster om Kaunisvaara by ca 3 km söder om Tapuli dagbrott.
Tillkommande vägar som inte redan anlagts omfattar i främst en ca 2 km och 40-50 meter bred transportväg
från Sahavaara dagbrott till Kaunisvaara industriområde (anrikningsverket och/eller primärkrossen), se Figur
16. Industrivägen kommer att utgöra den huvudsakliga förbindelsevägen mellan det planerade
verksamhetsområdet vid Sahavaara dagbrott och det befintliga verksamhetsområdet. Vägen kommer därför att
trafikeras med såväl truck- som personaltransporter. En ny truckväg kommer även att anläggas för malm- och
gråbergstransporterna mellan Palotieva dagbrott och primärkrossen respektive gråbergsupplaget vid Tapuli.
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För den sökta verksamheten beräknas malmtransporterna uppgå till 20-25 per timme
transportfrekvensen för gråberg beräknas uppgå till ca 30-40 st transporter/tippningar per timme.

medan

Figur 16: Den sökta verksamhetens utbredning. Transportvägen från Sahavaaras dagbrott och anrikningsverket
kommer anläggas inom den passage som illustreras i figuren.

4.11.2

Externa transporter

Uttransport av järnmalmskoncentratet från Kaunisvaara anrikningsverk utförs i dagsläget längs en västlig rutt,
via lastbil och järnväg, till Narvik hamn (Figur 17). Logistikkedjan för den västliga rutten innefattar transport av
järnmalmskoncentratet med lastbil från Kaunisvaara till en omlastningsstation i Pitkäjärvi (Svappavaara), för
vidaretransport längs järnväg till Narviks hamn.
Trafikverket har, som en del i den avsiktsförklaring som träffades mellan KIAB och Trafikverket den 16 mars
2018, lämnat dispens för de lastbilstransporter på väg som utförs för uttransport av järnmalmsprodukt från den
tillståndsgivna verksamheten. Dispensen har förnyats 2019.
Dispensen gäller för transporter av järnmalmsprodukter med bruttovikt på 90 ton längs följande vägar och
vägsträckor:



Väg 99 Kaunisvaara – Autio (Lastning Kaunisvaara, Tapuli gruvområde)



Väg 395 Autio – Vittangi



Väg E45 Vittangi – Svappavaara



Väg E10 Svappavaara – Pitkäjärvi (Omlastning till järnväg och Malmbanan)
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Dispensen innebär att fordon med högre lastkapacitet än vad som normalt är tillåtet kan användas vilket
optimerar transportkostnaderna, ökar trafiksäkerheten och minskar bullerstörningar och miljöeffekter
(avgasemissioner) från transporterna.
Alternativa transportmetoder och alternativa transportrutter diskuteras i avsnitt 5.0. Den sökta verksamhetens
påverkan avseende transportrörelser redogörs för i avsnitt 13.3.

Figur 17: Karta som visar logistikkedjan för järnmalmsprodukter från Kaunisvaara.

4.12

Efterbehandling

I föreliggande avsnitt sammanfattas planerade avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder för samtliga områden
och anläggningar som berörs av verksamheterna i Tapuli, Palotieva, Sahavaara och Kaunisvaara vilket även
inkluderar anläggningar för utvinningsavfall.
En utförlig beskrivning av planerade avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder, inklusive kontroll/övervakning
av genomförda avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder återfinns i efterbehandlingsplanen vilken utgör bilaga
F5 till avfallshanteringsplanen som i sin tur bifogas ansökan som bilaga F.

4.12.1

Industriområde och infrastruktur

Industriområdets byggnader och industriplaner bevaras för annan verksamhet, alternativt avetableras området
och återställs till naturmark.
Elskåp och mindre byggnader inom området tas bort.
Pumpstationer tas bort och sand- och pumpledningar som är nedgrävda pluggas och kvarlämnas medan de
ovan jord tas bort.
Sedan avetablering av byggnader genomförts undersöks området med avseende på eventuella markföroreningar exempelvis i form av rester från mindre spill av petroleumprodukter och dylikt. Som en del av
efterbehandlingsarbetet grävs eventuella markföroreningar bort och massorna körs till godkänd
mottagningsanläggning.
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Avslutningsvis luckras områdets ytskikt upp och besås. Eventuellt återförs torv till ytskiktet från torvupplaget för
att snabbare återställa en naturligare vegetation.
Vad gäller övrig förekommande infrastruktur kan sådan kvarlämnas för att kunna nyttjas tillsammans med
industriområdet i det fall detta inte avetableras. Ett alternativ till detta kan vara att enbart den infrastruktur som
krävs för långsiktigt underhåll eller kontrollprogram eller sådan infrastruktur som innehar värde för framtida
markanvändning (exempelvis skogsbruk eller rennäring) kvarlämnas medan övrig infrastruktur avlägsnas.
Befintliga diken kvarlämnas och stenskos vid behov.

4.12.2

Dagbrott

Infrastruktur och utrustning avlägsnas och länshållningen avbryts. Dagbrotten tillåts därmed vattenfyllas av
nederbörd, ytavrinning och inträngande grundvatten. Dagbrotten tillåts kommunicera diffust med omgivningen
vilket på sikt medför att vattennivåer och strömningsriktningar återgår till och inte markant skiljer sig från tiden
innan verksamheten påbörjades. Då den naturliga vattenregimen återställs kommer troligen vattenspegelns
nivå att variera över året (t.ex. till följd av en större avdunstning under sommaren och till följd av snösmältning
under våren).
Under den tid som Sahavaara dagbrott återfylls med vatten kommer föreslaget kontrollprogram generera data
så att underlag erhålls för att avgöra om, och vilken typ av, vattenrening som eventuellt behövs. Vid fullt utfyllt
dagbrott kommer vattenrening inte att behövas, se även 7.3.8).

4.12.3

Upplag med avrymningsmassor

Upplagd morän och torv i anslutning till gråbergsupplagen kommer att användas vid återställningen av området.
Eventuellt kvarvarande morän och torv i upplag kommer att kontureras och vegeteras. Om all morän och torv
åtgår besås ytan.

4.12.4

Gråbergsupplag

För att erhålla vissa möjligheter till ett framtida nyttjande av området och som en viss estetisk anpassning av
området föreslås en enkel (okvalificerad) täckning med morän vid Tapuli gråbergsupplag samtidigt som delar
av området kontureras för att skapa vissa höjdvariationer inom området.
Vid Sahavaara gråbergsupplag täcks cellerna med potentiellt syrabildande material med kvalificerad täckning
som överlagras med ej syrabildande gråberg innan hela upplaget överlagras med okvalificerat täckning. Som
vid Tapuli undergår upplaget en viss estetisk anpassning.
Efter utflackning och moräntäckning vegeteras upplagsområdet. För att öka möjligheterna till en livskraftig
vegetering av de täckta ytorna föreslås inblandning av torv i ytskiktet på moräntäckningen.

4.12.5

Sand- och klarningsmagasin inklusive deponicell för flotationssand

Under produktionsperiod 3 utförs ingen deponering av flotationssand i deponicellen utan all flotationssand
deponeras då genom återfyllning av bergtäkt och/eller Tapuli norra dagbrott alternativt Palotieva dagbrott. Detta
gör att den tidigare deponerade flotationssanden i deponicellen kan överlagras med buffrande anrikningssand
under den avslutande driftsperioden som en del av efterbehandlingen. Konsekvensen av detta blir att
flotationssanden i deponicellen vid tiden för verksamhetens avslut beräknas komma att vara överlagrad med ≥2
m anrikningssand vilket enligt vattenströmnings- och syretransportmodelleringar utförda av Golder 2014
kommer att vara tillräckligt för att uppnå vattenmättade förhållanden vid nivån för flotationssand.
Sandmagasinet avslutas och efterbehandlas genom att erosionsrännor stabiliseras med stenskoning. Övriga
ytor lämnas orörda. Vegetationsetablering föreslås ske genom naturlig succession.
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Deponeringsrampen kvarlämnas då den kommer att vara omgärdad av deponerad anrikningssand.
Tillfartsvägen till rampen grävs av för att försvåra obehörigt tillträde med fordon.
Vägar som avgränsar magasinet i syd och sydväst kvarlämnas.
Den yttre vallen som omgärdar sandmagasinet grävs av i flertalet lägen längs hela sträckningen i norr samt i
lågpunkten i öster om inte sandmagasinets areella kapacitet är utnyttjad. Vallar tillhörande nuvarande
klarningsmagasin samt tillhörande det utökade klarningsmagasinet grävs av för att tillåta obehindrad vattenströmning. Genom åtgärderna tillåts vatten på naturlig väg följa topografin och återgå till ett ursprungligt
avrinningsmönster.

4.12.6

Vattenhanteringsanläggningar

Sedimentationsbassänger som använts för länshållningsvatten från dagbrott och som kan innehåller finkornigt
sedimenterat bergmaterial fylls igen med morän.
Sedimentationsbassänger tillhörande vattenreningsanläggningen vid Sahavaara muddras på kvarvarande
sedimenterat slam och fylls igen. Muddrat slam läggs inom slamdeponin som därefter kan efterbehandlas,
preliminärt enligt ett förfarande motsvarande en konventionell deponi för farligt avfall.
Dammen till processvattenmagasinet grävs av för återställning av områdets naturliga vattenströmning.
Nedgrävda ledningar in- respektive ut ur klarningsmagasin/bassänger pluggas och pumpstationer avvecklas
och vallar grävs av enligt beskrivning i 4.12.6.

4.12.7

Kontroll, uppföljning och ekonomisk säkerhet

I samband med detaljprojektering av efterbehandlingsåtgärder kommer ett recipientkontrollprogram upprättas
för effektkontroll i recipienter t.ex. genom provtagning i relevanta recipienter och lokaler uppströms respektive
nedströms påverkanspunkt från den tidigare verksamheten.
För att följa upp och säkerställa att åtgärderna genomförs i enlighet med planen och att åtgärdernas önskade
funktion erhålls samt för att tidigt kunna upptäcka eventuella problem, och därmed kunna vidta korrigerande
åtgärder om sådana skulle visa sig nödvändiga, kommer ett funktionskontrollprogram att upprättas inför
efterbehandlingens genomförande. Kontrollen enligt programmet antas genomföras under en period om ca 30
år.

5.0
5.1

ALTERNATIV
Nollalternativet

Eftersom verksamheterna vid Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk är tillståndsgivna och pågående
innebär det så kallade nollalternativet, dvs. den förväntade utvecklingen om den sökta verksamheten inte
kommer till stånd, en fortsatt drift av Tapuli dagbrott och fortsatt anrikning av Tapulimalm i Kaunisvaara
anrikningsverk inom ramen för gällande tillstånd, vilket bl.a. innebär att en ansökan om omprövning av villkoren
ska ges in senast den 31 december 2023. Nollalternativet innebär också att malmbrytningen vid Sahavaara och
Palotieva dagbrott inte kommer till stånd och att de aktuella malmresurserna förblir outnyttjade.
Nollalternativet medför fortsatt uppläggning av gråberg inom delar av Kokkovuoma väster om Tapuli dagbrott,
fortsatt deponering av anrikningssand med utbyggnad av sand- och klarningsmagasin inom Tapulivuoma,
fortsatt drift av befintliga pumpledningar för bräddning till och bortledning av vatten från Muonio älv samt fortsatta
transporter av som mest 4 Mton järnmalmsprodukt per år längs väg och järnväg till utskeppningshamnen i
Narvik.
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Nollalternativet innebär vidare att markområdena för dagbrotten vid Palotieva och Sahavaara med angränsande
gråbergsupplag inte kommer att tas i anspråk och att markanvändningen i dessa områden blir oförändrade
jämfört med nuläget.
Påverkan från buller, vibrationer och luftstötar inom Kaunisvaara och Sahavaara byar förväntas vara mindre vid
nollalternativet jämfört med vad som blir fallet vid den tillkommande planerade brytningen vid Palotieva och
Sahavaara dagbrott.
De positiva socioekonomiska effekterna av gruvverksamheten blir avsevärt mindre och inte lika långvariga om
verksamheten endast inkluderar Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk bl.a. genom att ett betydande
antal direkta arbetstillfällen kopplade till brytningen av Sahavaara och Palotieva inte realiseras. Den strategiska
resurs som järnmalmen i de aktuella fyndigheterna utgör förblir outnyttjad vilket är till förfång för samhället i
stort.

5.2

Metodik för värdering av alternativa lokaliseringar

Den genomförda alternativutredningen avser inledningsvis alternativa lokaliseringar och utformningar av de
tillkommande ytor/volymer som kommer att behövas för fortsatt deponeringen av anrikningssand och klarning
av processvatten från den planerade anrikningsverksamheten. Vidare ingår en värdering av alternativa
lokaliseringar och utformningar av upplag för deponering av gråberg som uppkommer vid malmbrytningen i
Sahavaara dagbrott. Alternativutredningen redovisas i sin helhet i bilaga H1. Motivet till att alternativutredningen
avgränsats till nämnda objekt är att dessa utgör tillkommande eller förändrade anläggningar som inte finns
uppförda/iordningställda i den pågående verksamheten och heller inte ingår i det nuvarande tillståndet.
När det gäller lokalisering och utformning av de anläggningsdelar som redan är uppförda eller anlagda såsom
anrikningsverk, gråbergsupplag vid Tapuli och processvattenmagasin framgår det redan vid en översiktlig
analys att det skulle innebära orimliga kostnader att omlokalisera enheterna samtidigt som det skulle vara direkt
kontraproduktivt för miljön att ta nya områden i anspråk för anläggningarna. Mot denna bakgrund har dessa
anläggningsdelar inte inkluderats i alternativutredningen.
Utredningen syftar huvudsakligen till att identifiera och värdera alternativa lokaliseringar/områden och
principiella utformningar för sand- och klarningsmagasinet och upplaget för gråberg från Sahavaara och ska
inte betraktas eller användas som ett underlag för att värdera eller besluta om detaljutformningar av de olika
alternativen.
Utredningen utförs utifrån förutsättningen att vattenhanteringen och magasineringen av vatten, vilket är en
nödvändig följd av deponeringen av anrikningssand, är att betrakta som en del av sandmagasinet varpå de
båda objekten sand- respektive klarningsmagasin värderas som en gemensam anläggning benämnd sand- och
klarningsmagasin.
Alternativutredningen för det tillkommande sand- och klarningsmagasinet har genomförts under 2019 och i ett
inledande skede identifierades ett antal grundläggande krav för lokaliseringen, som exempelvis tillräcklig yta,
stabilitet, rimligt avstånd från dagbrott m.m. Utifrån dessa krav utarbetades fyra alternativ för lokalisering vilka
därefter har bedömts och värderats med avseende på omgivningspåverkan/miljöanpassning, anläggnings- och
driftsaspekter samt ekonomiska aspekter. För bedömningen upprättades ett antal kriterier, sorterat på fem
övergripande kategorier, mot vilka de olika alternativen har värderats och jämförts. Kriterierna har tilldelats en
viktfaktor (1-5) beroende på kriteriets prioritet/vikt och sedan har en poängvärdering gjorts där poäng (1, 3 eller
5), tilldelats alla kriterier för varje alternativ beroende på kriteriets relevans. En värdering av respektive alternativ
har sedan erhållits genom produkten av viktningsfaktorn multiplicerat med relevansen.
Lokaliseringsutredningen gällande upplag för gråberg från malmbrytningen i Sahavaara genomfördes i
samband med ansökan om tillstånd för utökad verksamhet (2011) som sedermera kom att återkallas till följd av
konkursen. Då förutsättningarna inte har förändrats sedan dess bedöms slutsatserna från denna utredning
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fortfarande gälla. Även här utreddes fyra alternativ och för värdering av alternativen togs kriterier fram som fick
en viktfaktor beroende på dess vikt i jämförelse med andra kriterier. Därefter har en poängvärdering gjorts (15) för varje kriterium beroende på relevans. En värdering av respektive alternativ erhölls sedan genom
produkten av viktningsfaktorn multiplicerat med relevansen.

5.3
5.3.1

Värdering av alternativa lokaliseringar
Sand- och klarningsmagasin

De fyra alternativen för lokalisering av tillkommande sand- och klarningsmagasin som har utretts utgår alla från
det befintliga magasinets lokalisering och har delats upp i alternativ 1, 2a, 2b respektive 3. Anledningen till att
några andra alternativ (än påbyggnad i någon form av befintligt magasin) inte har utretts är att det redan vid en
översiktlig analys framgår att det finns utrymme i och i omedelbar anslutning till befintligt magasin även för
tillkommande sandmängd och att det därmed skulle vara direkt kontraproduktivt för miljön att ta ett helt nytt
område i anspråk samtidigt som kostnaderna för att anlägga ett nytt magasin skulle bli orimligt höga.
Av de utredda alternativen innebär nr 1 att deponering av anrikningssand från den planerade verksamheten
utförs inom det nuvarande magasinets yttre gränser. Detta alternativ tar således ingen ny mark i anspråk men
förutsätter åtgärder som möjliggör fortsatt deponering på höjden av ca 60 (M)m 3 anrikningssand, vilket bl.a.
inkluderar anläggande av en vall/damm med en höjd på ca 13 m runt hela magasinet.
Alternativ 2a innebär deponering av anrikningssand inom nuvarande magasin samt en utbredning i första hand
österut men även väster- och norrut. Volymkapaciteten åstadkoms genom en ökad magasinsarea istället för en
ökad magasinhöjd. Magasinets lokalisering förblir norr om befintliga vägar och sandledningar m.m. Inga
egentliga dammar anläggs utan enbart en inspektionsväg/låg vall i ytterkant av magasinet.
Alternativ 2b innebär deponering av anrikningssand inom nuvarande magasin samt en utbredning väster- och
söderut, söder om befintliga vägar och sandledningar. Även här åstadkoms volymkapaciteten i första hand
genom större area istället för en ökad höjd. Inte heller i detta alternativ anläggs några egentliga dammar utan
enbart inspektionsvägar/låga vallar längs magasinets ytterkanter. Alternativet innebär att området norr om
vägen/sandledningen fylls upp först och därefter tillskapas en kompletterande sandkon söder om
vägen/sandledningen, vilket innebär att det bildas två sandkoner. Beroende på bl.a. den slutliga mängden sand
kan de båda topparna behållas eller så flyttas väg och sandledning och området mellan topparna fylls igen.
Alternativ 3 innebär deponering inom nuvarande magasin med en ökad utbredning i första hand väster.
Sandmagasinets volymkapacitet åstadkoms här genom att en ca 10 m hög sprängstensvall anläggs så att
sandmagasinet avgränsas mot befintlig kraftledning och väg 99 i väster med anslutande vall i sydväst och
nordväst. Denna utformning inrymmer volymen 60 Mm3 inom nuvarande deponiområdes avgränsning mot öster.
Markanspråket som krävs ligger till stor del inom redan markanvisat område.
I samtliga alternativ bedöms befintligt klarningsmagasin kunna fortsätta nyttjas för uppsamling av vatten som
avrinner från sandmagasinet. Eventuellt med viss komplettering av infrastruktur för vattenuppsamling alternativt
utökning av magasinsytan.
Det sammanlagda värderingsresultatet för de fyra alternativen redovisas i Tabell 6 - Tabell 7 nedan.
Tabell 6: Sammanlagt värderingsresultat

Sammanlagd värdering

Alt. 1

Alt. 2a

Alt. 2b

Alt. 3

Summaprodukt, Anläggningsarbeten, säkerhet
och stabilitet

24

112

72

69

Summaprodukt, Markanvändning, landskap och
efterbehandling

64

116

118

98
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Sammanlagd värdering

Alt. 1

Alt. 2a

Alt. 2b

Alt. 3

Summaprodukt, Natur- och kulturvärden samt
boendemiljö

83

45

67

81

Summaprodukt, Driftförhållanden och
vattenhantering

30

50

36

36

Summaprodukt, Förhållande till miljömål

66

60

78

78

Total summaprodukt

267

383

371

362

Tabell 7: Sammanlagt värderingsresultat grupperat som anläggnings- drifts- och ekonomiska aspekter samt
miljöeffekter och omgivningspåverkan.

Sammanlagd värdering

Alt. 1

Alt. 2a

Alt. 2b

Alt. 3

Summaprodukt – Anläggnings-, drifts- och
ekonomiska aspekter.

58

182

128

127

Summaprodukt – Miljöeffekter och omgivningspåverkan

143

141

165

157

Total summaprodukt exkl. miljömål

201

323

293

284



Med avseende på anläggningsarbeten, säkerhet och stabilitet bedöms alternativ 2a som det klart bästa
och alternativ 1 som det sämsta alternativet. Detta bland annat eftersom alternativ 2a innebär en låg
konstruktion, låga bygg- och anläggningskostnader samt kräver en begränsad mängd
konstruktionsmaterial.



När det gäller markanvändning, landskap och efterbehandling bedöms alternativ 2a och 2b som de bästa
alternativen. Bland annat eftersom inga höga konstruktioner krävs och påverkan på landskapsbilden blir
mindre till skillnad från alternativ 1 och 3 som innebär anläggande av dammar/vallar på ca 13 respektive
ca 10 meter. Alternativ 2a och 2b underlättar efterbehandling och möjliggör även för annan
markanvändning i området i framtiden. Alternativ 2b får en något bättre värdering då påverkan på område
av riksintresse för rennäringen är mer begränsad än i alternativ 2a.



Med avseende på natur- och kulturvärden samt boendemiljö bedöms alternativ 1 som bäst och 2a som
sämst. Främst eftersom alternativ 1 inte tar någon ny mark i anspråk medan alternativ 2 kräver större yta
inom våtmarksområde med höga naturvärden. Vid alternativ 2a kan också sanden slutligen komma något
närmre intilliggande grundvattenförekomst.



Gällande driftförhållanden och vattenhantering är alternativ 2a bäst och alternativ 1 sämst. Alternativ 2a
innebär gynnsamma förutsättningar för vattenhantering, begränsad energianvändning och låga
driftskostnader medan alternativ 1 medför mycket höga driftskostnader.



När det gäller alternativens förhållande till miljömålen värderas alternativ 2b och 3 som marginellt bättre
än de andra två alternativen.
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Alla fyra alternativ har för- och nackdelar men poängvärderingen och en sammanvägd bedömning gör alternativ
2a till det klart bättre alternativet ur flera aspekter. Trots att alternativet får en något lägre summaprodukt
gällande miljöeffekter och omgivningspåverkan får alternativet högst totalsumma när alla kriterier räknas in.
Alternativet kräver ytterligare markanspråk men den flacka lutningen på sandytan, samt att inga vallar krävs,
gör att magasinets påverkan på landskapsbilden blir mindre jämfört med övriga alternativ. Jämfört med
alternativ 2b skapas endast en topp/höjd i terrängen istället för två och till skillnad från alternativ 1 och 3
tillkommer inga höga vallar som påtagligt förändrar landskapsbilden. I ett mer långsiktigt perspektiv ger också
alternativ 2a goda förutsättningar att överlåta området till annan framtida markanvändning efter att
verksamheten avslutats, vilket bedöms svårare vid alternativ 1 och 3.
När det gäller de tekniska-, drifts- och ekonomiska aspekterna utgör alternativ 2a det överlägset bästa
alternativet, bland annat eftersom konstruktionen hålls låg. Mängden konstruktionsmaterial som behövs är
begränsad liksom energianvändningen vid såväl anläggning som drift.
Nackdelarna med alternativ 2a är främst att det tillkommande markanspråket medför att påverkansområdet
inom våtmarken Tapulivuoma utökas samt att avståndet till grundvattenförekomst kan minska vid en mindre
lutning på sandkonen än målsättningen på 3-4 %, vilket bör beaktas. Vidare påverkas områden för flyttleder för
renar norr och öster om sandmagasinet. Den flacka utformningen av sandmagasinet i detta alternativ medför
att det bedöms vara möjligt att nyttja flyttlederna i närområdet även under drift. Magasinet kommer också att
utvidgas stegvis genom att inspektionsvägen/vallen successivt flyttas ut vartefter sandkonen breder ut sig, vilket
innebär bland annat att magasinet inte tar mer mark i anspråk än som behövs vid varje tidpunkt.

5.3.1.1

Anpassningsalternativ 2020

Som en konsekvens av resultat från fördjupade utredningar av och bedömningar av påverkan på de rika
våtmarksmiljöerna inom Tapulivuoma samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minimera sådan
påverkan har KIAB under 2020 utrett ytterligare en alternativ utformning av sandmagasinet. Ett teknisk PM som
beskriver anpassningsalternativet bifogas den tekniska beskrivningen som Bilaga A6.

5.3.2

Sahavaara gråbergsupplag

I Sahavaara beräknas gråbergstonnaget uppgå till 450 Mton. Den yta som kommer tas i anspråk för
gråbergsupplaget är ca 310 ha med en slutlig höjd om ca 100 meter. Ur ekonomisk och miljömässig synpunkt
bör gråbergsupplaget ligga i nära anslutning till gruvan för bästa transportekonomi och minsta utsläpp av
avgaser till luft samtidigt som hänsyn måste tas till möjligheten att fördjupa gruvan samt en framtida expansion
inom potentiella mineralfyndigheter i området.
Fyra möjliga alternativ har studerats för lokalisering av gråbergsupplaget. Alternativ 1 innebär att upplaget
lokaliseras direkt väster om dagbrottet. Alternativ 2 innebär en lokalisering av upplaget sydväst och sydost om
dagbrottet, och kräver två deponeringsupplag för att rymma beräknad mängd. Alternativ 3 innebär att gråberg
från Sahavaara gruva samdeponeras med gråberg från Tapuli vid gråbergsupplaget intill Tapuli dagbrott. Detta
alternativ medför att Tapuli gråbergsupplag, som är dimensionerat för 250 Mton, behöver utökas till att rymma
ca 700 Mton. Det fjärde och sista alternativet innebär en lokalisering av gråbergsupplaget norr om dagbrottet.
Samtliga alternativ innebär lokaliseringar i myr- och våtmarker samt inom områden som är klassade som
riksintresse för rennäring.
Utifrån lokaliseringsutredningens värdering bedöms alternativ 1, att anlägga gråbergsupplaget för Sahavaara
direkt väster om dagbrottet, som det bästa alternativet. Alternativ 1 är det klart bästa vad gäller transport, för
såväl ekonomi som miljö. En överbyggnation över Kaunisjoki, med tung och intensiv trafik som följer av alternativ
2, bedöms innebära stor risk för negativa miljöeffekter och påverkan på Natura 2000-området Torne- och Kalixälvsystem. Alternativ 3 medför avsevärt längre transportavstånd (med ökade utsläpp och höga kostnader som
följd) medan alternativ 4 bedöms innebära det största intrånget för rennäringen.
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OMRÅDESBESKRIVNING
Klimat

Väder- och klimatförhållanden i följande avsnitt baseras på data från SMHI:s station i Pajala (stationsnummer
18376) vilken är belägen ca 30 km söder om gruvområdet. Den nyttjade mätdatan omfattar perioden år 1971–
2007. Nederbördsdata från närliggande station i Kaunisvaara (nr 18381) har även nyttjats (Lupinus, 2011).

6.1.1

Nederbörd m.m.

Den genomsnittliga mängden nederbörd i Pajala och Kaunisvaara är 530 mm respektive 527 mm per år (Figur
18 ). Nederbörden uppvisar en ökande trend för mätperioden med ett minimum på 379 mm år 1968 i
Kaunisvaara och ett maximum på 791 mm år 1998 i Pajala. Nederbördsmängden i området är störst under juli
och augusti och minst under februari och mars.

Figur 18: Uppmätt nederbörd (mm per år) från väderstationer i Pajala och Kaunisvaara.

Figur 19: T.v.) Medelnederbörd i mm per månad. Mätdata från Pajala och Kaunisvaara väderstationer under åren
1970–2018 respektive 1960–2011. T.h.) Medelsnödjup i cm per månad under mätperioden 1971–2007. Snödjupet
uppmättes 2 ggr/månad, de5 15:e och den sista dagen.
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Mellan november och april faller nederbörden normalt som snö. Undantagsvis förekommer dock snö även under
andra månader på året. Medelsnödjupet under perioden 1971–2007 visas i Figur 19. Under fem mättillfällen
(vintern 1980, -81 och -97) har snödjupet överstigit 100 cm.

6.1.2

Temperatur

Enligt de mätresultat som finns tillgängliga från SMHI för perioden år 1951–2018 är medeltemperaturen i Pajala
-0,13°C. Det varmaste året som uppmätts under perioden var år 2000 med en medeltemperatur på 1,7°C, och
det kallaste inträffade år 1985 då medeltemperaturen var -2,7°C (Figur 20).
Från en kallare period under slutet av 1970-talet och början på 1980-talet, har medeltemperaturen stigit, Figur
21. 1990-talet är i medel 0,84°C grader varmare än 1980-talet, och 2000-talets första sex år är i sin tur 0,83 °C
grader varmare än 1990-talet.

Figur 20: Medel-, min-, maxtemperatur (°C) per månad i Pajala under mätperioden 1951-2018.
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Figur 21: Årsmedeltemperatur (°C) i Pajala under mätperioden 1970–2018.

6.1.3

Vindförhållanden

Vindrosen i Figur 22 visar vindriktningsförhållandena och fördelningen på tolv olika vindriktningar och nio
vindhastighetsklasser förutom lugnt (0–0,4 m/s). Underlaget till vindrosen är observationer var tredje timme i
Pajala under 10 år. Den vind som anges är 10-minuters medelvind och gäller på 10 meters höjd över mark.
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Figur 22: Huvudsakliga vindförhållanden (vindriktning och hastighet) vid mätstationen i Pajala under mätperioden
1997–2006.

6.2
6.2.1

Berggrund och jordarter
Berggrund

Fyndigheterna i Tapuli, Palotieva och Sahavaara ligger i ett område med metasedimentär berggrund av Paleoproterozoisk ålder som ingår i ett större geologiskt område, benämnt centrala Lapplands grönstensbälte.
Metasedimenten består av kvartsiter, dolomiter, fylliter och skiffrar som pålagrar vulkaniska bergarter kallade
grönstenar (Figur 23).
Området är beläget inom Pajala förkastningszon som är en strukturgeologisk deformationszon som sträcker
sig över 150 km och är upp till 50 km bred, med ca 30 stycken kända järnmalmsmineraliseringar.
Förkastningszonen markerar gränsen mellan den norrbottniska (västliga) och Karelska (östliga) kratonen,
vilken skär igenom området i en sydväst-nordostlig riktning och formar en stor del av den baltiska skölden.
Förkastningszonen fortsätter in i Finland där ett flertal fyndigheter liknande Tapuli och Sahavaara återfinns,
bland annat fyndigheten Hannukainen.
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Figur 23: Bergartskarta för området kring Kaunisvaara tillsammans med den sökta verksamhetens utbredning.

6.2.2

Jordarter

Utifrån studier av tillgänglig jordartskarta från SGU består de lösa jordlagren i området kring gruvorna
huvudsakligen av torv ovanpå en bottenmorän. Berg i dagen är sällsynt i området. Området ligger omedelbart
ovan den högsta kustlinjen varför sorterade jordarter i stort sett inte förekommer inom närområdet för den
planerade verksamheten (Figur 24). Områden med sorterade jordarter förekommer på några kilometers avstånd
både väster och öster om det planerade gruvområdet.
Genomförda borrningar har visat att de lösa avlagringarnas mäktighet vid Sahavaara uppgår till ca 17 meter i
den nordvästra delen av dagbrottsområdet. I övrigt varierar moränens mäktighet mellan 5-10 meter. Vid Tapuli
dagbrott var de lösa avlagringarnas mäktighet upp till 20 meter inom delar av dagbrottsområdet innan
avrymning. Moränmäktigheten är i medeltal ca 9 meter i området kring Tapuli och Palotieva. Generellt har
moränen klassificerats som en siltig sandig morän. I de övre lagren kan ibland sand eller sand/siltig-sand
påträffas.
I närområdet förekommer tre stora våtmarker; Tapulivuoma, Kokkovuoma och Ahvenvuoma. Tapuli dagbrott,
Tapuli gråbergsupplag och planerat dagbrott vid Palotieva ligger i östra delen av Kokkovuoma medan sandoch klarningsmagasinet ligger inom del av Tapulivuoma. Sahavaara dagbrott och gråbergsupplag kommer att
anläggas i anslutning till Ahvenvuomas östra delar. Torvmark förekommer därmed i stort sett över hela
verksamhetsområdet, befintligt såväl som tillkommande.
Förekommande torv- och moränmassor inom området för Tapuli dagbrott har sedan tidigare avrymts och lagts
på upplag medan torvförekomsten vid Palotieva och Sahavaara är föremål för framtida avrymningsåtgärder. Vid
Sahavaara begränsas torvförekomsten till de västra delarna av det planerade dagbrottet och delar av området
69

20-03-16

18101619

för det planerade gråbergsupplaget. Torvlagrets mäktighet varierar mellan 0 - 2 meter i yttre delen av dagbrottet
och mellan 1 - 4 meter inom gråbergsupplagsområdet.
Torvens mäktighet inom områdena för befintligt gråbergsupplag samt området med befintligt sand- och
klarningsmagasin varierar även den mellan 0 till ca 5 meter med en medelmäktighet på ca 2,5 meter inom
gråbergsupplag och ca 1,5 meter respektive 3 meter i västra respektive östra delen av sand- och
klarningsmagasinet. Humifieringsgraden för torven i djupare lager är relativt hög (H7-H9 enligt von Posts skala).
I de övre skikten har torven en lägre humifieringsgrad (H3-H4).

Figur 24: Jordartskarta för området kring Kaunisvaara tillsammans med den sökta verksamhetens utbredning.

6.3
6.3.1

Infrastruktur – nuläge
Vägar

Vägnätet i gruvområdet närhet är relativt välutbyggt. De vägar som används för malmtransport mellan
Kaunisvaara och Pitkäjärvi genomgick en omfattande upprustning inför Northlands produktionsstart.
Trafikverket har efter återstarten av gruvan beslutat att återuppta upprustningen av sträckningen mellan
Kaunisvaara och Pitkäjärvi. Väg 99 löper från Pajala i nordlig riktning genom Sahavaara och Kaunisvaara mot
Aareavaara i norr. En privat skogsbilväg, Honkavaaravägen, löper mellan Kaunisvaara och Kaunisjoensuu i
närheten av Kolari. För att ta sig över Muonio älv är gränsbron vid Kolari enda alternativet under sommaren.
Söder om Pajala fortsätter väg 99 till Haparanda ca 18 mil söderut.
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Figur 25: Infrastruktur i närområdet till gruvverksamheten i Kaunisvaara.

6.3.2

Järnväg

Närmast belägna järnväg i Kaunisvaaraområdet återfinns i Finland, ca 16 km öster om den sökta verksamheten
på andra sidan Muonio älv. Järnvägen går söderut från Kolari till Torneå vid Bottenviken där den avgrenas mot
hamnen i Kemi samt i riktning mot Sverige förbi Haparanda, där spårvidden ändras, vidare till Boden och Luleå.
Från Kolari går en förbindelse norr ut till det gamla kalkbrottet och cementfabriken i Äkäsjokisuu och en annan
gren mot den nedlagda järnmalmsgruvan Rautuvaara. Järnvägen på den finska sidan utreddes som ett
alternativ av Northland. Den är inte i sådan beskaffenhet att den tillåter malmtransporter utan omfattande
förstärkning. På svenska sidan är den närmaste järnvägen Malmbanans sidospår till Svappavaara, ca 150 km
väster om Pajala.

6.3.3

Kraftnät

Elförsörjningen i Pajala kommun sker via två 40 kV-ledningar, transformerade vid Tärendö understation från en
130 kV radiell ledning från Gällivare. Försörjning sker även genom samarbete med finska elnätet via en 40 kVledning från Huukki-Äkäsjokisuu och en 20 kV-ledning öster ifrån, vilka båda går via Aareavaara, parallellt med
väg 99 och förbi Sahavaara.
I regionen pågår viss utbyggnad av vindkraft.

6.3.4

Vattenförsörjning och bergvärme

Vattenförbrukning utgörs huvudsakligen av processvatten som följer med anrikningssanden och binds som
porvatten samt den mindre mängd vatten som avgår med den uttransporterade sligen. Under normal produktion
i Tapuli och Sahavaara processlinje uppgår det gemensamma underskottet till ca 7 M(m3).
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Vattenflödet genom Kaunisvaara anrikningsverk kommer att uppgå till ca 77 Mm 3/år vid normal produktion.
Återvunnet vatten uppgår till 72 Mm3. Tillskott till systemet via nederbörd och grundvatten från båda dagbrotten
vid fullt utbrutet djup uppgår vid ett normalår till ca 9,0 Mm3/år.
Upp till 300 personer kan komma att arbeta samtidigt vid anläggningarna i Tapuli och Sahavaara gruva. Behovet
av färskvatten uppskattas till 15 m3 per dygn, eller ca 5500 m3 per år. Vattenförsörjningen kommer att
säkerställas genom bergborrade brunnar som anläggs i närheten av industriområdet.

6.4
6.4.1

Riksintresse och skyddade områden
Riksintressen

I Figur 26 illustreras samtliga olika områden i den sökta verksamhetens närhet som är utpekade som
riksintresse. I följande avsnitt återges en kortare beskrivning av dessa områden.

Figur 26: Utpekade riksintresseområden i den sökta verksamhetens omgivning.

Mineralfyndighet enligt 3 kap. 7 § MB
Efter ett samrådsförfarande augusti 2010, har Sveriges geologiska undersökning (SGU), med stöd av förordning
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. samt i enlighet med miljöbalkens
bestämmelser, beslutat att utpeka järnmalmsfyndigheterna i Kaunisvaarafältet som varande av riksintresse
avseende värdefulla ämnen och material. De aktuella fyndigheterna är Tapuli, Sahavaara och Pellivuoma.
Den sistnämnda fyndigheten omfattas dock inte av nu planerad ansökan och berörs därför inte närmare i den
fortsatta redogörelsen. Enligt SGU utgör de aktuella fyndigheterna en viktig resurs som har stor betydelse för
landets mineralförsörjning.
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KIAB för en dialog med SGU om utökning av riksintresset för mineralförsörjning till att omfatta hela den
sammanhängande men i nuläget endast delvis undersökta geologiska strukturen från Aareajoki norr om
Palotieva till den sydliga förekomsten Kahujärvi strax norr om Torne älv.

Rennäring enligt 3 kap. 5 § MB
I området kring Kaunisvaara och Sahavaara bedriver Muonio sameby renskötsel och delar av området där
planerad verksamhet har lokaliserats utgörs av riksintresse för rennäring. Muonio sameby är en så kallad
koncessionssameby som har sina renbetesmarker i norra delen av Pajala kommun. Koncessionsområdet
avgränsas i söder av Torneälven, i väster av lappmarksgränsen och i öster av Muonio älv. Koncessionen
avseende antalet renar som tillåts för byn omprövas regelbundet.
Muonio samebys betesmark omfattar en areal av 3460 km2. Bruttoarealen för betesområdet reducerad med
vatten-, väg-, tätorts-, järnvägsareal etc. är ca 2200 km2. Bruttoarealen för kärnområde av riksintresse reducerad
med vatten-, väg-, tätorts-, järnvägsareal etc. är ca 1010 km2 eller omkring 30 % av samebyns totala areal.
Samebyn avgränsas mot intilliggande samebyar av naturliga gränser som älvar, raviner och bäckar samt
stängsel.
Samebyns geografiska form kan beskrivas som en triangel där basen är i söder och spetsen i norr där dess
västra gräns möter dess östra. Samebyns gräns i söder följer Torneälven med undantag för en sträcka mellan
Juhonpieti och Puthaannuoma där gränsen följer ett stängsel mellan Muonio och Sattajärvi samebyar och en
liten sträcka längs Lainio älv. I väster följer gränsen Lappmarksgränsen med undantag för ett område öster om
Lainio. I öster följer gränsen gränsälvarna mellan Sverige och Finland, Muonio och Torne älvar.
Vid sandmagasinet löper en av Muonio samebys flyttleder, vilket också utgör riksintresse för rennäring. Området
i Kokkovuoma väster om väg 99 används efter midsommar medan området öster om vägen används från slutet
av januari till april/maj.
Det saknas riksgränsstängsel från i höjd med Aareavaara by och söderut längs Muonio älv. Detta medför att
renar från Finland vandrar över älven och betar i området längs gränsen vilket i sin tur minskar betet för renarna
som tillhör Muonio sameby.
Samebyn saknar de fiske och jakträttigheter som andra samebyar besitter vilket innebär att samebyns
medlemmar räknas som vilka medborgare som helst. Detta innebär dock inte att samebymedlemmarna inte
jagar och fiskar. De anser snarare att det är en viktig del av den livskvalitet som det innebär att leva i Pajala
kommun och Muonio sameby. I en enkätundersökning bland samebyns styrelseledamöter sade sig samtliga
nyttja naturen för rekreation minst en gång i månaden och fyra av fem minst en gång i veckan.

Kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB
Inga områden som är klassade som riksintressen för kulturmiljö berörs av den sökta verksamheten. Inga sådana
områden ligger heller i gruvans direkta närhet. Närmast belägna riksintresse för kulturmiljö återfinns ca 10 km
söder om den sökta verksamheten, på södra sidan av Torne älv och heter Erkheikki-Juhonpieti vilket är en
bymiljö som består av två sammanvuxna jordbruksbyar med bevarad bebyggelse (Riksantikvarieämbetet,
2019).

Friluftsliv och rekreation enligt 3 kap. 6 § MB
Inga områden som är klassade som riksintressen för friluftsliv tas i fysiskt anspråk av den sökta verksamheten.
Inga sådana områden ligger heller i gruvans direkta närhet. Närmast belägna riksintresse för friluftsliv utgörs av
Muonio älv vilket även är huvudrecipienten för det vatten som avbördas från verksamheten.
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Kommunikation enligt 3 kap. 8 § MB
Från Figur 26 kan det utläsas att den pågående verksamheten initierat studier syftande till en tänkt
anslutningsjärnväg mellan gruvverksamheten och det finska järnvägsnätet vid Kolari (Trafikverket, 2019).
Sträckan har fått namnet Kaunisvaara - Huuki och skulle enligt Trafikverket bli elektrifierad och enkelspårig och
byggas enligt finska specifikationer, bl. a. spårvidd.
Det riksintresse avseende vägbunden kommunikation som är närmast beläget den pågående och sökta
verksamheten utgörs av väg 395 som är en del av en viktig förbindelse från Kiruna mot Tornedalen. Vidare
anger Trafikverket att vägen är en viktig förbindelse mellan malmfälten och de gruvetableringar som sker i Pajala
kommun. Vägen ingår i den norra delen av Barentsleden mot Narvik.

6.4.2

Natura 2000

Verksamhetsområdena för befintligt och planerade dagbrott samt anrikningsverket med tillhörande
anläggningar för hantering av vatten och utvinningsavfall ligger inom avrinningsområdet för Kaunisjoki som är
ett biflöde till Muonio älv, vilken i sin tur utgör det största biflödet till Torne älv (Figur 27) med de facto högre
vattenföring än Torne älv uppströms sammanflödet. Torne älv är en av Sveriges fyra nationalälvar och dess
älvsystem är tillsammans med Kalix älvsystem utpekat som Natura 2000-område. Gemensamt för
nationalälvarna är att de endast i ringa omfattning är påverkade av vattenkraftsutbyggnad samt att de är viktiga
lokaler för lekvandrande fisk så som lax.

Figur 27: Natura 2000-områden i området kring det sökta koncessionsområdet.
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Naturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB
Verksamhetsområdena berör inte några skyddade landområden i form av naturreservat, SCI-område (site of
community importance) eller SAC-område (special area of conservation) enligt art- och habitatdirektivet. Inte
heller fågelskyddsområden eller SPA-område (special protection area) enligt fågeldirektivet eller nationalparker
berörs av verksamheterna.
Cirka 1 km väster om dagbrottet i Tapuli finns tre skogliga biotopskydd vars sammanlagda yta uppgår till ca 9
ha. Det planerade verksamhetsområdet för Sahavaara dagbrott med tillhörande gråbergsupplag berör delvis ett
område, Jupukka-Tervajoki-Ahvenvuoma, som pekats ut som riksintresse för naturvård. Området omfattar totalt
över 12 500 ha från Torneälven i söder till Kaunisvaara i norr varav ca 497 ha motsvarande ca 4 % av den totala
arealen, skulle komma att tas i fysiskt anspråk av den sökta verksamheten.

Vattendrag enligt 4 kap. 6 § MB
4 kap. MB omfattar särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten i vissa områden. Nationalälven
Torne älv, med käll- och biflöden, är ett av de namngivna vattendragen där vattenkraftverk samt vattenreglering
eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras, enligt 4 kap. 6 § MB.

7.0
7.1
7.1.1

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER – MARK, VATTEN
OCH LUFT
Markförhållanden
Nuläge

Områdena för den befintliga och planerade verksamheten utgörs av skogs- och myrområden. Enligt SGUs
jordartskartering utgörs jordmånen av torv ovanpå bottenmorän. Berg i dagen är inte vanligt förekommande i
området. Skogbevuxna områden i trakten är som regel föremål för aktivt skogsbruk.
Genomförda jordartskarteringar har visat att de lösa avlagringarnas mäktighet vid Sahavaara uppgår till ca 17
meter i den nordvästra delen av dagbrottsområdet. I övrigt varierar moränens mäktighet mellan 5-10 meter. Vid
Tapuli dagbrott var de lösa avlagringarnas mäktighet upp till 20 meter inom delar av dagbrottsområdet innan
avrymning. Moränmäktigheten är i medeltal ca 9 meter i området kring Tapuli och Palotieva.
Resultat från analys av uttagna moränprover i närområdet har visat att moränen innehåller låga halter svavel
och metaller (bilaga F2 till ansökan) och bedöms därför inte ge upphov till surt lakvatten eller på annat vis
mobilisera metaller.

7.1.2

Verksamhetens påverkan

Den inledande brytningen vid Tapuli med tillhörande förberedande åtgärder i form av avvattning av delar av
myrområdet Kokkovuoma samt jord- och markavrymning av dagbrottsområdet har utförts med stöd av gällande
tillstånd. Innan brytningen inom Palotieva och Sahavaara kan påbörjas måste överlagrande jordmassor
avbanas. I Sahavaara kan avrymningen inom brytningsområdena komma att ske successivt med den initiala
brytningen i dagbrottet. I Palotieva kommer avrymningen av torv- och jordmassor att ske efter inledande
avvattning av brytningsområdet. Arbetet kommer att utföras på liknande sätt som vid uppstarten av Tapuli
dagbrott, se avsnitt 4.4.1. Den totala mängden avrymningsmassor (jord- och morän), när dagbrotten nått sina
slutliga utbredningar beräknas uppgå till ca 6,7 miljoner m3 morän och ca 0,7 miljoner m3 torv.
Morän och torv från Palotieva kommer primärt att användas för anläggningsändamål kring brytningsområdet
samt iordningställande av bullervallar mot norr. Massor som inte används för anläggningsändamål vid
förberedande arbeten körs till befintliga morän- respektive torvupplag belägna i anslutning till gråbergsupplaget
vid Tapuli där de lagras för att kunna användas för framtida anläggnings- och efterbehandlingsarbeten.
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Morän och torv från avrymning av dagbrottsområdet vid Sahavaara kommer primärt att användas för
anläggningsarbeten vid iordningställandet av det tillkommande verksamhetsområdet med dess tillhörande
infrastruktur. Morän kommer även användas för anläggande av bullervallar. Bullervallarna planeras att anläggas
längs dagbrottets östra sida samt längs transportvägen som förbinder verksamhetsområdet för Sahavaara med
befintligt verksamhetsområde. Eventuellt överskott av morän som härrör från Sahavaaraområdet kommer
sparas på lämplig plats i anslutning till det planerade gråbergsupplaget väster om Sahavaara dagbrott för att
vara lättillgängligt vid anläggnings- och efterbehandlingsarbeten.
Vid utökning av klarningsmagasinet samt iordningsställande av deponicell för flotationssand uppkommer torvoch moränmassor vilka så långt som möjligt kommer att användas för anläggningsarbeten kring sand- och
klarningsmagasinet. Överskottsmassor körs till befintligt torv- respektive moränupplag som ligger i anslutning
till gråbergsupplaget i Tapuli för att kunna användas för framtida anläggnings- och efterbehandlingsarbeten.
Vid all gruvverksamhet finns en generell risk för förorening av mark till följd av oaktsam kemikaliehantering,
olyckor och/eller haveri i arbetsfordon. Beredskap och rutiner för hantering av dessa risker ingår som en del i
nuvarande och planerad verksamheten. Identifiering och bedömning av risker, konsekvenser och
skyddsåtgärder redovisas närmare i Säkerhetsrapporten, se bilaga G till ansökan.

7.1.3

Skyddsåtgärder

Lokalisering av gråbergsupplaget i Tapuli medför att avrinning från upplaget delvis sker naturlig direkt mot
processvattenmagasinet. Det kommer att anläggas uppsamlande diken vid de delar av upplaget som inte
naturligt avrinner mot processvattenmagasinet. De uppsamlande dikena kring gråbergsupplaget i Tapuli avleds
direkt mot processvattenmagasinet.
Uppsamlande diken kommer att anläggas nedströms Sahavaara gråbergsupplag vilket minimerar spridning av
lakvatten från upplaget till omgivande markområden. Uppsamlat vatten pumpas till processvattenmagasinet för
att ingå som del i anrikningsprocessen. Vid överskott pumpas vatten till Muonio älv alternativt avleds ett delflöde
mot Rässioja som miljöförbättrande åtgärd för Kaunisjärvi. Dränagevatten från PAF-cellen med potentiellt
syrabildande gråberg, som kommer att anläggas i Sahavaara gråbergsupplag, samlas i separat dikessystem.
och avleds till vattenreningsanläggning för behandling genom pH-justering innan det pumpas vidare till
processvattenmagasinet.
Överskottsvatten från deponering av anrikningssand i sandmagasinet leds idag via uppsamlande diken längs
den yttre vallen samt via ett utloppsrör och tre brunnar i klarningsmagasinets inre vall till klarningsmagasinet.
Opåverkat ytvatten från avrinningsområdet uppströms sandmagasinet leds i huvudsak via ett skärmdike förbi
området med aktiv deponering till myren nedströms den yttre vallen. Vid den sökta verksamheten avses samma
metod att användas, dock kommer aktuella diken (uppsamlande diken inne i magasinet och avskärmande diken
på utsidan av den yttre vallen/inspektionsvägen) att stegvis flyttas till sandmagasinets yttre gräns i takt med att
sandkonen breder ut sig. I Figur 28 redogörs för hur KIAB avser att hantera uppkommet länshållningsvatten
tillsammans med det vatten som samlats upp avskärmande diken.
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Figur 28: Översiktskarta över den sökta verksamhetens vattenhanteringssystem.

Avskärmande diken avses att anläggs därefter öster om (uppströms) och väster om dagbrottet vid Sahavaara.
Uppsamlat vatten från Sahavaara kommer först ledas till en utjämningsbassäng och därifrån pumpas vidare till
processvattenmagasinet vid Kaunisvaara industriområde. Likaså kommer uppsamlat vatten från Palotieva ledas
via Tapuli dagbrott till processvattenmagasinet.
Beredskap och rutiner för kemikaliehantering, maskinhaveri och olyckor beskrivs närmare i Säkerhetsrapporten,
bilaga G till ansökan.

7.1.4

Samlad bedömning

Kring en gruvverksamhet kan påverkan på markförhållande inte undvikas. Verksamheten i sig medför
oundvikligen en omplacering av jord- och bergmaterial inom verksamhetsområdet som påverkar
landskapsbilden och miljön i övrigt. Bolaget har för avsikt att så långt som möjligt komma att nyttiggöra
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uppkomna överskottsmassor inom verksamhetsområdet vid t.ex. anläggande av vägar, vallar och upplagsytor.
Efter avslutad gruvbrytning kommer överskottsmassor att användas vid efterbehandling av området.
Förändringen av markförhållande kommer att kvarstå vid brytningsområdena. Tidigare våtmarker vid Tapuli och
Palotieva dagbrott kommer att kvarstå som nya dagbrottssjöar. Markförhållande vid Sahavaara dagbrott
förändras från nuvarande skog- och åkermark till en dagbrottssjö. Även vid gråbergsupplag och sandmagasinet
medför den planerade verksamheten att ursprungliga markförhållanden förändras och nya höjdformationer
skapas.
Kvarstående förändrade markförhållanden vid verksamhetens anläggningar medför i sin tur förändrad
markanvändning. De efterbehandlade gråbergsupplagen och sandmagasinet kan komma att användas i såväl
skogsbruk som renskötsel. Gruvsjöarna kan komma att användas som häckningslokal av fåglar och för
inplantering av ädelfisk.

7.2

Grundvatten

På uppdrag av KIAB har utredningar och modelleringar gällande grundvatten utförts av Golder Associates AB.
Ett omfattande undersökningsmaterial, med bakgrund från tiden innan Tapuligruvan startade, har legat till grund
för utförda utredningar. Bakgrundsmaterialet omfattar även resultat från mätningar av grundvattennivåer som
utförs inom ramen för nuvarande verksamhet. Utförda utredningsarbeten och modellering redovisas i sin helhet
i PM-Hydrogeologi, se bilaga H2.
I hydrogeologiska sammanhang skiljer man på grundvatten i jordlager och i berggrund. I jordlager uppträder
grundvatten i det öppna porutrymmet mellan jordpartiklar och grundvattenströmningen sker i hela jordprofilen.
I den kristallina berggrunden förekommer grundvatten i öppna sprickor som står i kontakt med varandra
(vattenförande sprickor). Större delen av grundvattenströmningen i berggrunden sker i dessa vattenförande
sprickzoner.
Grundvattenförekomsters status bedöms i två avseenden, dels med avseende på kvantitet (kort sagt volym och
flöde) och dels med avseende på kvalitet (förekomst av föroreningar m.m.).

7.2.1

Nuläge

Nuvarande och planerad verksamhet ligger inom Torneälvens huvudavrinningsområde (ARO 1 enligt SMHI).
Verksamheten ligger inom delavrinningsområden till Muonio älv som utgör ett biflöde till Torneälven, se avsnitt
7.3 Ytvatten.

Grundvattenförekomster
Väster om det planerade gråbergsupplaget i Sahavaara återfinns den utpekade grundvattenförekomsten
Aleniemikangas SE749567-181699, se Figur 29. Grundvattenförekomsten, som återfinns i jord, har enligt SGU
(2019) ett potentiellt uttag som motsvarar 5–25 l/s. Grundvattenförekomsten, som utgörs av en porakvifer,
upptar en areal på 46 km2 och har en medelmäktighet på 9 meter. Kapaciteten är angiven till 418 122 000 m3.
I VISS anges ett terrestert grundvattenberoende ekosystem (Tervajoki) som även utgörs av ett Natura 2000område (SE0820333). Enligt VISS har risken för påverkan på Natura 2000-området från antropogena
verksamheter bedömts vara liten. Natura 2000-området ligger cirka 4,8 km sydväst om påverkansområdet för
0,1 meters avsänkning och berörs därför ej av den ansökta verksamheten.
Ytterligare en grundvattenförekomst med samma klass, Haumajakangas, återfinns ca 700 öster om
sandmagasinet och klarningsmagasinet. Grundvattenförekomsten, som utgörs av en porakvifer, upptar en areal
på 72 km2 och har en medelmäktighet på 9 meter. Kapaciteten är angiven till 655 645 000 m3 (VISS 20200214).
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I VISS anges under rubriken riskbedömning att en klarningsdamm med tillhörande gruvverksamhet bedöms
riskera förhöjda halter av sulfat, nitrat, arsenik och uran i grundvattenförekomsten och att förekomsten riskerar
att inte uppnå vattenförvaltningens mål med god kemisk status.
Enligt VISS har grundvattenförekomsten kontakt med ytvattendragen Aareajoki, Kaunisjoki, Patojoki och
Muonio älv. Flödesförändringar i vattendragen till följd av vattenbortledningen från gruvområdet finns redovisat
i bilaga H2. Inget terrestert grundvattenberoende ekosystem finns angivet i VISS.
Vid den kommunala vattentäkten i Kaunisvaara finns ett område utpekat som preliminär
grundvattenförekomst, se Figur 29 nedan.
Nuvarande kemiska och kvantitativa status samt gällande miljökvalitetsnorm (MKN)
grundvattenförekomster finns redovisade i Tabell 8.

för aktuella

Tabell 8: Sammanställning av grundinformation samt kvalitetskrav för delar av de grundvattenförekomster som
kan beröras av den planerade verksamheten (VISS, 2020).

Vattenförekomst

Aleniemikangas

Haumajakangas

Kaunisvaara

Yta

46 km2

72 km2

0,36 km2

ID (EU_CD)

SE749567-181699•

SE749352182619

SE749058856596

Vattenkategori /typ

Grundvatten

Grundvatten

Grundvatten
(preliminär)

Kemisk status

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk
grundvattenstatus

MKN ekologisk status

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk
grundvattenstatus

Risk Kemisk status

Ej klassad

Risk; Sulfat,
Arsenik, Nitrat

Ej klassad

Kvantitativ status

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status

Ej Beslutad

MKN kvantitativ status

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status

Ej Beslutad

Risk Kvantitativ status

Risk;
Grundvattennivåförändringar

Ej klassad

Ej klassad
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Figur 29: Grundvattenförekomsterna Aleniemikangas ligger väster om Kaunisvaara och Haumajakangas ligger
öster om Kaunisvaara.

Brunnar
Den kommunala vattentäkten belägen i sydöstra delen av Kaunisvaara by levererar dricksvatten till ca 140
hushåll i Kaunisvaara och Sahavaara. Antalet användare varierar dock till följd av fritidsboende. Kapaciteten i
brunnen är ca 100 m3/dygn men det genomsnittliga uttaget är idag ca 36 m3/dag, enligt uppgift från Pajala
kommun. Det finns även 24 privata bergborrade brunnar och 4 grävda brunnar, samt en brunn vars typ är
osäker, enligt tidigare undersökningar (Pöyry, 2008) . Vissa brunnar används för geoenergiändamål och vissa
för dricksvattenuttag. De privata brunnarnas läge samt den preliminära grundvattenförekomsten vid den
kommunala vattentäkten i Kaunisvaara redovisas i Figur 30.
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Figur 30: Lokaliserade grävda och bergborrade brunnar i Kaunisvaara och Sahavaara samt preliminär
grundvattenförekomst vid den kommunala vattentäkten i Kaunisvaara.

Grundvattenbildning och flöden
Grundvattenbildning i ett område är beroende av flera faktorer och sker i varierande omfattning över året.
Nettonederbörden, eller specifik avrinning, i ett område är det vatten som är tillgängligt för grundvattenbildning.
Grundvattenbildningen varierar över året och brukar normalt vara som störst på våren till följd av snösmältningen
samt under hösten då nederbörden är som störst.
För att beräkna grund- och ytvattenflöde har flödes- och nederbördsdata tagits fram med hjälp av
beräkningssystemet S-HYPE (version s-hype 2016 2.0.2). För området kring Kaunisvaara gruva har den
specifika avrinningen beräknats uppgå till ca 296-331 mm/år (SMHI 2019).
Vid länshållning av t.ex. dagbrott, sänks grundvattennivåerna i omgivande bergmassa och vanligtvis även
jordlagerna. Grundvattenbildningen kan därför förväntas öka på grund av ökade vertikala gradienter. Områden
som varit utströmningsområden övergår även i viss mån till att vara inströmningsområden, vilket även till viss
del är säsongsberoende.
Mängden vatten som pumpats ur Tapuli dagbrott har mätts med start vid perioden med förberedande arbeten
fram till produktionsstoppet i november 2014. Inläckaget av grundvatten har sedan beräknats baserat på
förändringar över tid samt beräknad storlek på den ytliga avrinningen (nederbördberoende) se Figur 31.
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Figur 31: Grundvattenflöde samt avrinning till Tapuli dagbrott mellan augusti 2011 och februari 2015 (Ramböll AB,
2015).

Länshållning av dagbrottet återupptogs igen i mars 2017 som förberedelse inför återstarten av gruvan. Totalt
pumpades ca 1,1 Mm3 länshållningsvatten från dagbrottet till Muonio älv vid tömningen. I den nuvarande driften
sker kontinuerlig länshållning med ett genomsnittligt flöde om ca 300 m3/h.

Grundvattennivåer – mätningar enligt kontrollprogram
Inom ramen för verksamhetens egenkontrollprogram utförs regelbunden nivåmätning av grundvattnet i gruvans
närområde, se Figur 32. Provpunkterna är placerade i både morän, torv och berg och dess lägen samt kompletta
mätresultat redovisas i bolagets miljörapport, 2018. Vissa grundvattenrör mäts fem gånger per år medan andra
mäts manuellt på årsbasis. I fyra provpunkter undersöks grundvattennivåerna kontinuerligt med automatiska
nivågivare.
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Figur 32: Provtagningspunkter, installerade och planerade, avseende grundvatten vid Tapuli dagbrott,
sandmagasinet och Sahavaara.

Uppmätta grundvattennivåer i torv presenteras i Figur 33, nivåerna i morän och berg presenteras i figur 34
respektive figur 35.
Resultaten från nivåmätningarna visar att det förekommer naturliga fluktuationer över året i torv och morän vilket
sammanfaller med nederbördsvariationer. Man kan även tyda en nedåtgående trend av grundvattennivåerna i
torv och morän. Grundvattennivån i berg sjönk snabbt inledningsvis men har därefter legat på en relativt jämn
nivå.
Uppmätta grundvattennivåer redovisas numera i höjdsystem RH 2000, nivåerna har tidigare redovisats som
meter under markytan. Eftersom de flesta grundvattenrör ligger i våtmark, som i sig varierar från att vara frusen
under vintern till helt vattentäkt under vår och sommar, varierar markytans nivå över året vilket innebär att den
tidigare redovisningen ger en stor felkälla vid tolkning av resultat. En grundlig genomgång av inmätta nivåer
samt fortsatt regelbundna inmätningar av röröverkant vid samtliga grundvattenrör påbörjades under hösten
2018 och kommer att utvärderas efter ett år (slutet av år 2019).
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Figur 33: Grundvattennivåer (RH2000) i morän.

Figur 34: Grundvattennivåer (RH2000) i torv.
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Figur 35: Grundvattennivåer (RH2000) i berg.

Grundvattenkvalitet
Som del i de initiala bakgrundsundersökningarna kring järnmalmsfyndigheterna i Tapuli och Sahavaara uttogs
vattenprover i grundvattenrör i moränen (Pöyry, 2008). Analysresultaten visar att pH-värdet i grundvattnet i
morän var nära neutralt, generellt i intervallet 6-7. Den elektriska konduktiviteten låg generellt inom intervallet
9-22 mS/cm, och bedömdes som låg (Aneblom et al. 2005). Halten av spårelement i grundvattenprover från
provpunkter i morän var i de allra flesta proverna under rapporteringsgränsen och det kan sägas att
metallhalterna generellt i grundvatten i jordlagren är låga i området. I några grundvattenrör, som var placerade
i eller i närheten av våtmarksområden, var aluminium- och järnkoncentrationerna förhöjda. Lågt pH och/eller låg
redoxpotential, som förekommer i myrvatten, ökar lösligheten för de flesta katjoner vilket förklarar de förhöjda
halterna.
Grundvattenkvaliteten i berggrundsvatten undersöktes inledningsvis genom provtagning i den kommunala
brunnen i Kaunisvaara samt i några av de bergborrade privata brunnar i Sahavaara. Resultatet visar pH-värden
kring ca 6,5 och hög alkalinitet samt mycket låga kloridhalter. Vad gäller spårelement var halten zink måttligt
hög. I vissa brunnar i Sahavaara uppmättes höga kopparhalter, vilket kan förklaras av förhöjda halter i
berggrunden i närheten av järnmalmsfyndigheten i Sahavaara. Halten av övriga metaller var låga eller under
detektionsgränsen.
Under de första två driftsåren i Tapuli dagbrott, 2012 och 2013, uttogs grundvattenprover i fyra grundvattenrör
placerade i vårmarken direkt väster om dagbrottet. Analysresultaten uppvisar låga halter av spårämnen och låg
konduktivitet, mellan 3-23,6 mS/m. Uppmätta pH-värden låg under perioden inom intervallet 5,5 och 7,3. I det
provtagna området sker grundvattenströmning mot dagbrottet i och med den avsänkningstratt som bildas kring
dagbrottet. Under vintern och våren 2019 installerades nya grundvattenrör för kontroll av grundvattenkvalitet
och grundvattennivåer nedströms sand- och klarningsmagasin samt nedströms Tapuli gråbergsupplag. Nya
rörinstallationer kommer att utföras nedströms industriområdet och transportvägen mellan gruvområdet och väg
99 samt kring Palotieva och Sahavaara-fyndigheterna. Provtagning av grundvattenvatten i de nyinstallerade
rören har påbörjats och de första resultaten redovisas i 7.2.4.1. Provtagningen av grundvatten ingår som del i
det uppdaterade egenkontrollprogrammet.
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Genomförda grundvattenmodelleringar
Tidigare utförda modelleringar

Eftersom malmen i Tapuli ligger under en våtmark (myrområdet Kokkovuoma) har hantering, påverkan och
konsekvenser kopplat till grundvatten varit centrala frågor vid utveckling av fyndigheten och ett flertal
bakgrundsundersökningar och utredningar har utförts under åren, se sammanställning i bilaga H2 PM
Hydrogeologi.
Inför planering av nuvarande gruvbrytningen utfördes omfattande undersökningar i området som låg till grund
för en modellering av förväntad grundvattenavsänkning kring brytningsområdet i Tapuli och Sahavaara (Pöyry
2008). Resultaten från modelleringen användes därefter för det fortsatta planeringsarbetet där inläckaget av
grundvatten var en viktig parameter vid upprättande av vattenbalanser och planering av verksamhetens
vattenhantering.
Vid tidigare modelleringar togs ingen hänsyn till strukturgeologiska faktorer såsom sprickor i berget i de tidigare
grundvattenmodelleringarna.

7.2.2.2

Uppdaterad grundvattenmodell

I det nuvarande dagbrottet vid Tapuli kan större inflöden av grundvatten identifieras i ett antal tydliga zoner vilket
kan förklaras med att förekomsten av grundvatten i intilliggande berg är starkt korrelerade till sprödtektoniskt
bildade strukturer (sprickzoner). Malmen ligger i en skjuvzon och tektoniska sprickor kan föreligga i gränsen
mellan olika bergarter.
För att kunna bedöma hur grundvattnet i området påverkas av den planerade dagbrottsbrytningen i Tapuli,
Sahavaara och Palotieva har en ny numerisk grundvattenmodell tagits fram över området. Till grund för den
numeriska modellen ligger en uppdaterad konceptuell modell som nu även är baserad på tolkning av
berggrundens strukturgeologi, dvs. indelning i deformationszoner och berg mellan zonerna, samt på data från
hydrauliska tester i området. Begreppet rösberg används inte i den uppdaterade modelleringen.

Figur 36: Deformationszoner (turkos) och Pajala skjuvzon (brun) inom det valda modellområdet 2019.

Nettonederbörd, topografi och hydraulisk konduktivitet anses ha störst påverkan på grundvattenflödet.
Kalibrering av grundvattenmodellen har gjorts mot faktiskt uppmätt inflöde under drifttiden och därefter har
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modellsimulering av påverkan på grundvattennivåer i jord- och berglager för en fullt utbruten gruva genomförts.
För mer detaljerad beskrivning av modelleringsunderlag, avgränsningar och förfarandet se bilaga H2.

7.2.3

Verksamhetens påverkan

Genom bortledande av grundvatten från dagbrotten uppstår en sänkning av grundvattnets trycknivå som
fortplantar sig ut i omgivande grundvattenmagasin och en s.k. avsänkningstratt utvecklas. För de planerade
dagbrotten blir avsänkningen maximalt 280 m under dagens markyta i direkt anslutning till dagbrottet i Tapuli,
maximalt 400 m under dagens markyta vid dagbrottet i Sahavaara och maximalt 100 m vid dagbrottet i
Palotieva. Med ökat avstånd från dagbrottet minskar avsänkningen snabbt. Beroende på såväl bergmassans
hydrauliska karaktär som dagbrottens utformning utvecklas avsänkningstratten oregelbundet. Inom de delar av
området där grundvattensänkning uppträder kan även en ökad grundvattenbildning antas ske med minskad
ytavrinning till följd.
Vanligtvis definieras influensområdet för grundvattenavsänkning som det område där grundvattenavsänkningen
i jord uppgår till mer än 0,3 m, vilket är praxis för större infrastrukturprojekt och gruvverksamhet. Eftersom
nuvarande och planerat verksamhetsområdet delvis ligger inom våtmarker med höga naturvärden i
vattenkrävande ekosystem har även en avsänkning på >0,1 m beräknats. Det beräknade influensområdets
utbredning redovisas i Figur 37 nedan. Det beräknade influensområdet baseras på en situation med maximalt
brytningsdjup för samtliga dagbrott samtidigt. Det beräknade influensområdet med >0,3 m avsänkning upptar
en yta om ca 26,2 km2 och området med >0,1 m avsänkning omfattar 31,9 km2. Influensområdet med en
avsänkning av grundvattenytan med >0,1 m kan komma att sträcka sig upp till 1 600 m från den västra kanten
på Tapuli norra och ca 2 300 m från den östra kanten på Palotieva, enligt utförd modellering. Det beräknade
påverkansområdet i norra området är en kombinerad effekt av länshållning i Tapuli centrala, Tapuli norra och
Palotieva. Vid Sahavaara sträcker sig influensområdet med > 0,1 m upp till 1 800 m från den östra kanten på
Sahavaara dagbrott och 1 200 m från den västra kanten.
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Figur 37: Influensområde för grundvattenytans avsänkning, avsänkning >0,1 m (ljusblå linje) samt avsänkning
>0,3 m (mörkblå linje).

7.2.3.1

Kvantitativ påverkan Aleniemikangas SE749567-181699

Påverkansområdet (avsänkning 0,1 meter) vid Sahavaara gruva tangerar den östra delen av
grundvattenförekomsten, se figur 33 i bilaga H2. Den areal av grundvattenförekomsten som berörs av
avsänkningen uppgår till 0,107 km2 vilket kan ställas i relation till förekomstens hela areal på 46 km2, vilket då
motsvarar 0,2% av grundvattenförekomsten. Denna marginella påverkan kommer inte att inverka på
grundvattenförekomstens kvantitativa tillstånd eftersom bedömningen av status ska utgå från
grundvattenförekomsten som helhet och inte endast en del av förekomsten (se Mark- och miljödomstolens dom
den 17 januari 2020 i mål M 7575-17).
I VISS anges under rubriken riskbedömning att det tidigare skett stora grundvattensänkningar i samband med
etablering av ett dagbrott i området (avser Tapuli gruva). Vidare anges att sänkningarna inte bedöms ha
påverkat grundvattenförekomsten. Ytterligare ett dagbrott planeras vilket skulle ligga betydligt närmare
förekomsten än det första dagbrottet. Riskbedömningen kvarstår tills den planerade etableringen är genomförd
(VISS).
Det kan i detta sammanhang tilläggas att det påverkansområde med en avsänkning på 0,1 meter vid Tapuli
gruva som redovisas i PM Hydrogeologi (bilaga H2), inte sträcker sig fram till denna grundvattenförekomst d.v.s.
den berörs ej av grundvattensänkningen vid Tapuli gruva.
Enligt VISS (20200214) har grundvattenförekomsten kontakt med ytvattendragen Käymäjoki och Kaunisjoki.
Käymäjoki berörs inte av verksamheten. Flödesförändringar i Kaunisjoki till följd av vattenbortledningen från
gruvområdet finns redovisat i bilaga H2.
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Kvantitativ påverkan på Haumajakangas SE749352-182619

Påverkansområdet (avsänkning 0,1 meter) vid Tapuli och Palotieva gruvor sträcker sig en liten bit in i den
nordvästra delen av grundvattenförekomsten, se Figur 38. Den areal av grundvattenförekomsten som berörs
av avsänkningen uppgår till 0,56 km2 vilket kan ställas i relation till förekomstens hela areal på 72 km2, vilket då
motsvarar 0,78% av grundvattenförekomsten. Denna marginella påverkan kommer inte att inverka på
grundvattenförekomstens kvantitativa tillstånd eftersom bedömningen av status ska utgå från
grundvattenförekomsten som helhet och inte endast en del av förekomsten (se Mark- och miljödomstolens dom
den 17 januari 2020 i mål M 7575-17).
En bedömning har gjorts av hur effekten av länshållning i de tre nordligaste dagbrotten Tapuli norra, Tapuli
centrala och Palotieva påverkar de utpekade grundvattenförekomsterna i området (Figur 38). Utförd
modellberäkning visar att grundvattenbortledningen kan innebära en mindre avsänkning i en marginell del av
grundvattenförekomsten öster om Tapuli och Palotieva. I söder vid Sahavaara visar modelleringen att
influensområdet tangerar grundvattenförekomsten väster om verksamhetsområdet. Slutsatsen efter utförd
modellering är att varken nuvarande eller planerad verksamhet påverkar den kvantitativa statusen i utpekade
grundvattenförekomsterna i närområdet, i enlighet med principerna fastslagna i Mark- och miljödomstolens dom
den 17 januari 2020 i mål M 7575-17. Den preliminära grundvattenförekomsten i Kaunisvaara, som ligger vid
den kommunala vattentäkten, ligger till stor del innanför influensområdet vid >0,3 m grundvattenavsänkning och
täkten kan komma att påverkas i slutskedet av den planerade brytningen i Sahavaara, se Figur 38.

Figur 38: Påverkansområde för en avsänkning på grundvattenytan med >0,1 m visas i ljusblått och en avsänkning
på 0,3 m visas i mörkblått. Grundvattenförekomsterna illustreras i lila.

Ett antal privata brunnar i Sahavaara ligger inom influensområdet med >0,3 m avsänkning och kan komma att
påverkas av den planerad gruvbrytningen i Sahavaara, se Figur 39.
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I efterbehandlingsskedet kommer länshållning av dagbrotten att upphöra. Grundvattennivåerna kommer
successivt att stiga till ett nytt jämviktsläge mellan grundvattenbildning och avrinning. I stort sett naturliga
bakgrundsnivåer för grundvattenytan kommer att inställa sig. Primär recipient för Tapuli och Palotieva utgörs av
närliggande våtmarker med naturlig avrinning mot Aareajoki. Avrinningen från Sahavaara kommer på sikt att
ske naturligt mot Kaunisjoki i söder.
När Tapuli, norra och centrala, är utbrutna kan dagbrotten komma att fyllas med verksamhetens
överskottsvatten vilket minskar behovet av avbördning till Muonio älv och tiden för uppfyllnad av dagbrotten.
Återfyllnadstiden kan även minska om den utbrutna bergvolymen kompenseras, t.ex. genom återfyllnad med
fallande utvinningsavfall, gråberg och/eller anrikningssand.

Figur 39: Influensområde med linjer som visar > 0,1 m och > 0,3 m grundvattenavsänkning i förhållande till
brunnar i Sahavaara samt preliminär grundvattenförekomst vid den kommunala vattentäkten.

7.2.3.3

Sandmagasinets påverkan på grundvattenförhållandena

Effekten på grundvattenströmningen kring sandmagasinet har också simulerats med den numeriska
grundvattenmodellen. Härvid har sandmagasinets slutliga utbredning ansatts (Figur 40) samtidigt som ingen
länshållning har simulerats i dagbrotten, vilket kan anses representera de långsiktiga förhållandena under
gruvans efterbehandlingsfas.
Simulerade grundvattennivåer med och utan sandmagasinet visas i Figur 40. Under opåverkade förhållanden
bedöms grundvattenströmningen i området för sandmagasinet ske mot öst och sydöst, i riktning mot
grundvattenmagasinet som utgörs av isälvssediment (utpekad grundvattenförekomst) och vidare ut i
vattendragen Aareajoki och Kaunisjoki. En jämförelse med grundvattennivåerna vid ett fullt utbyggt
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sandmagasin visar att påverkan på grundvattenströmningen bedöms i stort sett vara begränsad till sandmagasinet självt. Grundvattenströmningen i norra delen av sandmagasinet och strax norr därom kommer att
vridas mot norr på grund av magasinets topografi, medan påverkan på strömningen i grundvattenförekomsten
bedöms bli försumbar.

Figur 40: Simulerade grundvattennivåer utan sandmagasin (vänster figur) respektive med fullt utbyggt
sandmagasin (höger figur). Sandmagasinets utbredning markeras med svart linje. Utpekad grundvattenförekomst
visas i grön färg.

7.2.4

Kvalitativ påverkan

Till följd av avsänkningstratten för grundvatten som utvecklas i samband med länshållning av dagbrotten
förändras grundvattnets strömningsriktning in mot dagbrotten, med andra ord sker ingen direkt påverkan på
grundvattnets kvalitet, genom spridning av ämnen via grundvatten från brytningsområdena, under driftsfasen. I
nuvarande och planerad verksamhet är det huvudsakligen gråbergsupplagen och sandmagasinet som utgör
källor för potentiell påverkan på grundvattnets kemiska status. Grundvattenavrinning från befintligt
gråbergsupplag sker naturligt mot processvattenmagasinet där vattenkvaliteten speglar gråbergets
nettobuffrande kvalitet med medelvärde för pH över 7,5. Anrikningssanden i nuvarande verksamhet är
nettobuffrande vilket återspeglas i klarningsmagasinets vatten som också visar höga pH-värden och låga
spårämneshalter. Arbetet pågår med utredning kring spridningen av ämnen via grundvatten från sand- och
klarningsmagasinet och gråbergsupplaget i Tapuli.
I den planerade verksamheten uppkommer potentiellt syrabildande gråberg vid brytning i Sahavaara dagbrott.
Detta gråberg kommer att deponeras i särskilda PAF-celler som iordningställs på gråbergsupplaget i
Sahavaara. Genom PAF-cellernas utformning och uppbyggnad är risken för spridning av surt lakvatten till såväl
grundvatten som ytvatten begränsad till ett minimum.
Flotationssanden som uppkommer som restprodukt i flotationssteget i den planerade verksamheten är
potentiellt syrabildande och kommer att deponeras under vattenmättade förhållande i särskild tätad deponicell
vid sandmagasinet. Alternativt kommer flotationssanden deponeras i den vattenfyllda bergtäkten Navettamaa
som ligger inom Kaunisvaara industriområde direkt norr om anrikningsverket eller dagbrotten i Tapuli under
förutsättning av de är utbrutna. Genom att deponera flotationssanden vattenmättad under reducerade
förhållanden minimeras uppkomsten av surt lakvatten med höga metallhalter. Risken för negativa påverkan på
grundvatten till följd av flotationssanden bedöms som försumbar.
Efter efterbehandling, när länshållningen upphört, kommer dagbrotten successivt att återfyllas med grundvatten
och nederbörd. Det kan också bli aktuellt att tillföra överskottsvatten från processen för att förkorta
återfyllnadstiden. Slutligen kommer nya jämviktslägen för grundvatten att utvecklas med en grundvattenyta nära
ursprungliga nivåer. De geologiska förhållandena i Tapuli och Palotieva dagbrott medför ingen risk för uppkomst
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och spridning av surt lakvatten med höga metallhalter, se Efterbehandlingsplanen (bilaga F6). Vid dagbrottet i
Sahavaara förekommer dock potentiellt syrabildande sulfidmineral på dagbrottets väggar som bildar surt
lakvatten. För att neutralisera gruvvattnet kommer därför kalk att tillsättas direkt i dagbrottssjön i Sahavaara
under återfyllnadsfasen. Reducerade förhållande inträder när grundvattenytan återhämtats så att vattenytan
övertäcker de potentiellt syrabildande dagbrottsväggarna. Innan bräddning av gruvvatten från Sahavaara kan
ske ska vattenkvaliteten kontrolleras och eventuellt kan ytterligare behandling krävas innan utsläpp mot
recipienten Kaunisjoki. Det handlar dock om en övergående fas och det finns inga indikationer på att
vattenbehandlingen kommer att behöva vara bestående.
Spridning av lakvatten från sandmagasinet kommer i viss mån att kunna ske mot grundvattenförekomsten i
öster. Grundvattenflödet från sandmagasinet, som kan komma att avrinna grundvattenförekomsten, bedöms
som marginellt i förhållande till det totala flödet som avrinner till den aktuella akvifären tillika
grundvattenförekomsten. Vattenkvaliteten i det avrinnande nettobuffrade vattnet från sandmagasinet har
förhållandevis högre pH jämfört med omgivande myrområden. Kemiska jämviktsprocesser under vattnets väg
genom marklagren medför att den ursprungliga karaktären förändras till att likna omgivande grundvatten.

7.2.4.1

Kompletterande grundvattenundersökningar 2019

Grundvattenprover har under 2019 tagits runt sand- och klarningsmagasinet i riktning mot
grundvattenförekomsten. Denna provtagning är bl.a. utförd i syfte att kontrollera om de sker ett läckage av
föroreningar via grundvattnet som kan sprida sig till grundvattenförekomsten. Lägen för aktuella
grundvattenrör där provtagning nu skett är redovisade i Figur 41.



19W02 t+m (nordväst om sandmagasinet)



19W03 t+m (norr om sandmagasinet)



19W04 t+m (nordost om sandmagasinet)



19W05 t+m (öster om sandmagasinet)



19W07 s+t+m (sydost om sandmagasinet)



19W08 t+m (sydost om sandmagasinet)



19W09 t+m(sydost om klarningsmagasinet)



19W010 s (sydost om sandmagasinet)



19W012 m (sydväst om sandmagasinet)

Figur 41: Analyserade grundvattenrör år 2019.

Provtagning och analys har skett vid 2-3 tillfällen under 2019 och analysresultaten finns sammanställda i
Bilaga H19 Beteckning ”t” betyder att provet representerar grundvatten i torv, ”m” i morän och ”s” i sand.
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Analysresultaten har även jämförts med de riktvärden för grundvatten som finns angivna i SGU´s föreskrifter
om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Dessa riktvärden gäller
förvisso vatten i grundvattenförekomsten, medan analysresultaten avser vattnen på väg till
grundvattenförekomsten. Jämförelsen har gjorts för att få en indikation på om halterna av olika ämnen kan vara
problematiska. Av informationen i VISS framgår därtill att inga kända provtagningar av grundvattnet inom
grundvattenförekomsten finns (klassningen av kemisk status synes alltså ej baseras på provtagningar).
De parametrar som analyserats i grundvattenproverna är Sulfat (SO4-S 100 mg/L), konduktivitet (150 mS/m),
Ammonium (NH4-N 1,17 mg/L), Nitrit (NO2-N 0,152 mg/L), Nitrat (NO3-N 11,3 mg/L), klorid (100 mg/L), arsenik
(10 µg/L), bly (10 µg/L) och kadmium (5 µg/L), SGU-s riktvärden anges inom parentes. Resultaten av analyserna
sammanfattas i Tabell 9.
Tabell 9: Resultat grundvattenanalyser invid sand- och klarningsmagasinet.

Grundvattenrör

Resultat och kommentar

19W02 (nordväst
om sandmagasinet)

I torv (t) ligger alla halter under riktvärdena.
I morän (m) ligger halten av NH4-N strax över riktvärdet (1,3 och 2,4 µg/L). Övriga
parametrar ligger under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.

19W03 (norr om
sand-magasinet)

I både torv (t) och morän (m) ligger alla halter under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.

19W04 (nordost om
sand-magasinet)

I både torv (t) och morän (m) ligger alla halter under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna från torv (t). I morän (m) är
bly och kadmium generellt låga och arsenik låga-måttliga.

19W05 (öster om
sand-magasinet)

I torv (t) ligger alla halter under riktvärdena.
I morän (m) ligger halten av NH4-N strax över riktvärdet (1,5 - 1,9 µg/L). Övriga
parametrar ligger under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.

19W07 (sydost om
sand-magasinet)

I torv (t), morän (m) och sand (s) ligger alla halter under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.

19W08 (sydost om
sand-magasinet)

I torv (t) ligger alla halter under riktvärdena.
I morän (m) ligger halten av NH4-N strax över riktvärdet vid ett tillfälle (1,3 µg/L).
Övriga parametrar ligger under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.

19W09 (sydost om
klarnings-dammen)

I torv (t) ligger halten av klorid strax över riktvärdet (110 och 120 µg/L). Övriga
parametrar ligger under riktvärdena.
I sand (s) ligger alla halter under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.

19W010 (sydost om
sand-magasinet)

I sand (s) ligger halten av sulfat över riktvärdet (520 och 570 mg/L). Övriga
parametrar ligger under riktvärdena. Sulfathalterna sammanfaller med höga halter
av kalcium och magnesium vilket indikerar förekomst av mineralet gips
(CaSO4*2H2O) och eventuellt epsomit (MgSO4*7H2O) på denna plats.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.
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Grundvattenrör

Resultat och kommentar

19W012 (sydväst
om sandmagasinet)

I morän (m) ligger alla halter under riktvärdena.
Arsenik, bly och kadmium är generellt låga i proverna.

Resultaten ovan indikerar att det inte föreligger någon tydlig spridning av föroreningar via grundvatten i riktning
mot grundvattenförekomsten och ingen metallpåverkan (tungmetaller) kan heller konstateras. På tre platser
(nordväst, öster och sydost om sandmagasinet) ligger halten av NH 4-N i grundvattnet i morän strax över
riktvärdet, men detta har sannolikt naturliga orsakar och beror inte på läckage från sandmagasinet. Denna
bedömning baseras på det faktum att halterna av NO3-N (nitratkväve) är mycket låga i dessa prover. NO 3-N är
nämligen mer mobilt än NH4-N och ett kväveläckage från sandmagasinet via grundvattnet skulle visa sig endast
om halten NO3-N ökade eller var förhöjd. Så är dock inte fallet. När det gäller de höga sulfathalterna i 19W010
beror inte dessa på påverkan från klarningsdammen eftersom sulfathalten i dammen är väsentligt lägre. Under
2019 uppgick sulfathalten i klarningsdammen till 50 mg/L i medeltal. Sulfatförekomsten i 19W010 bedöms därför
vara naturlig och snarast bero på sulfatinnehållande mineral. Baserat på nu utförda grundvattenanalyser
bedöms ingen påverkan ske på grundvattenförekomstens kemiska status till följd av deponeringen av
anrikningssand men kontrollprogrammet kommer i framtiden säkerställa att så är fallet.

7.2.5

Skyddsåtgärder

Grundvattenavsänkningen i jord och berg är en oundviklig följd vid all gruvbrytning så även vid den pågående
och planerade dagbrottsbrytningen vid Kaunisvaara. Möjligheterna att begränsa inflödet och därmed även
minska mängden länshållningsvatten och påverkan på omgivande marker är begränsade.
I befintlig verksamhet, vid dagbrottet i Tapuli, har den vall som anlagt runt brytningsområdet viss begränsande
effekt avseende inströmning av grundvatten. Som ett komplement utreds möjligheten att anlägga en så kallad
panur (enkelt uttryckt en horisontell tätskärm) på utsidan om befintlig vall, se avsnitt 4.0. Anläggande av panur
kan ytterligare begränsa inflödet av grundvatten och därmed även begränsa påverkan på intilliggande
våtmarker.
En förnyad brunnsinventering planeras att utföras innan uppstart av gruvbrytning i Sahavaara för att klargöra
befintliga brunnars läge och utförande samt för att mäta in grundvattenytans nivå. Vid inventeringen kan även
eventuellt nyanlagda brunnar identifieras. Inventeringen kommer även att omfatta den kommunala vattentäkten.
Inmätning av grundvattennivåer i befintliga brunnar kommer att ingå som del i kommande egenkontrollprogram.

7.2.6

Samlad bedömning

Grundvattenavsänkningen i jord påverkar lokala grundvattensystem kring brytningsområdena i Tapuli, Palotieva
och Sahavaara. Avsänkningen medför dock varken kvantitativ eller kvalitativ påverkan på utpekade
grundvattenförekomster i närområdet enligt resultaten från den uppdaterade grundvattenmodelleringen.
Enligt utförda modelleringar kan ett antal brunnar samt den kommunala vattentäkten komma att ligga inom
influensområdet för slutskedet av gruvbrytning i Sahavaara dagbrott, vilket kan medföra att kapaciteten i
brunnarna påverkas. Uppföljning av detta kommer att läggas in i egenkontrollprogrammet och kommer att
inledas i god tid innan någon påverkan kan uppkomma, detta för att få tillförlitliga bakgrundsdata.
Vattenkvaliteten i brunnarna bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten.
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Tabell 10: Konsekvensbedömning – påverkan på grundvatten.
Stora miljöeffekter

Måttliga miljöeffekter

Små miljöeffekter

Obetydliga

Positiva

miljöeffekter

miljöeffekter

Negativ påverkan

Marginell påverkan på

Ingen påverkan på

Marginell avsänkning av

Förbättrad

på grundvatten-

grundvattenförekomst.

grundvattenförekomst.

grundvattenytan.

grundvattenkvalitet

Påverkan på lokalt

Påverkan på lokalt

Ingen påverkan på

grundvattensystem.

grundvattensystem.

befintliga

Försämrad kvalitet i

Marginell påverkan på

grundvattentäkter.

befintliga

förekomster.
Påverkan på
regionalt
grundvattensystem.
Försämrad kvalitet i

till följd av
verksamheten.

grundvattentäkter.

grundvattentäkter.

grundvattentäkter.

7.3

Ytvatten

Den befintliga och planerade gruvverksamheten ligger inom Torne älvs avrinningsområde. (ARO 1 enligt SMHI).
Torne älv, som har sitt ursprung i Torneträsk i inlandet, flyter samman med Muonio älv ca 6,5 km öster om
Pajala. Muonio älv har dock sitt källflöde i Kilpisjärvi, nära Treriksröset och börjar som Könkämä älv fram till
Karesuando där den byter namn till Muonio älv. Denna är den huvudsakliga recipienten för gruvverksamheten,
se avsnitt 4.0. Muonio älv ingår som en del av Torne och Kalix älvsystem, de facto med ett högre flöde än Torne
älv uppströms sammanflödet. Muonio älv är ett utpekat Natura 2000-område. Mer om Natura 2000-området i
avsnitt 9.2.
Den befintliga och planerade verksamheten är belägen inom ett antal delavrinningsområden som samtliga är
belägna inom Torne älvs huvudavrinningsområde, se Figur 42.
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Figur 42: Avrinningsområden inom vilka den sökta verksamheten är belägen.

Ytvatten i Sverige omfattas av lagstiftning som kommer ur EU:s ramdirektiv för vatten. I Sverige förvaltas
övervakningen av kvaliteten på vattenmiljön av Vattenmyndigheterna som är indelade i fem vattendistrikt.
Förvaltningen av Muonio älv ingår i Bottenvikens vattendistrikt. Vattenförekomster och övriga vatten som kan
påverkas av den planerade verksamheten finns registrerade i Vattenmyndighetens databas VISS. Klassning av
vattendrag till vattenförekomst eller övrigt vatten beror bland annat på vattendragets storlek. För ytvatten klassat
som vattenförekomst anges bedömningsgrunder, det vill säga kriterier till stöd för att klassificera status och
miljökvalitetsnormer (MKN), i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering
och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Ytvattenförekomstens status anges som ekologisk status
respektive kemisk ytvattenstatus, se faktaruta nedan.

96

20-03-16

18101619

97

20-03-16

7.3.1

18101619

Nuläge – vattenkvalitet

De ytvattenförekomster som berörs direkt eller kan påverkas indirekt av den pågående och planerade
verksamheten är Mellajoki, Aareajoki, Kaunisjärvi, Patojoki, Kaunisjoki och Muonio älv. Ytvattenförekomsterna
i förhållande till verksamhetsområdena redovisas i Figur 43. Av ytvattenförekomsterna är det huvudsakligen
Muonio älv som berörs direkt av verksamheten då överskottsvatten från gruvområdet pumpas till denna och
visst uttag av råvatten sker vid brist på processvatten. De övriga berörs huvudsakligen indirekt genom att vatten,
till följd av grundvattenbortledning och anläggningsytor, förflyttas mellan avrinningsområdena. Viss diffus
avrinning av vatten från verksamheterna till de mindre vattenförekomsterna förekommer också.

Figur 43: Den sökta verksamheten tillsammans med ytvattenförekomster som är belägna i dess närområde.

Gällande miljökvalitetsnormer och status för berörda ytvatten i Muonio älvs vattensystem har sammanställts i
Tabell 11.



Aareajoki, belägen norr om gruvområdet. Biflöde till Kaunisjoki.



Mellajoki, vattendrag nordväst om gruvområdet som mynnar ut i Aareajoki.



Kaunisjärvi, mindre sjö belägen öster om samhället Kaunisvaara.



Patojoki, utflöde från Kaunisjärvi som mynnar ut i Kaunisjoki.



Kaunisjoki, vattendrag som flyter förbi från västlig till östlig riktning om gruvområdet för att slutligen mynna
ut i Muonio älv.
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Tabell 11: Sammanställning av grundinformation samt kvalitetskrav för delar av de ytvattenförekomster som kan
beröras av den planerade verksamheten (VISS, 2019).

Vattenförekomst

Muonio älv,
delsträcka

Aareajoki

Kaunisjärvi

Patojoki

Yta (km2) / längd (km)

240 km

14 km

0,67 km2

4 km

ID (EU_CD)

SE755505-182645 •

SE750182-182541

SE749639-182451
•

SE749578-182668

Vattenkategori /typ

Vattendrag

Vattendrag

Sjö

Vattendrag

Ekologisk status

Hög ekologisk
status

God ekologisk
status

Måttlig ekologisk
status

Otillfredsställande

Undantag ekologisk status

Nej

Nej

Nej

Nej

Krav ekologisk status

Hög ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

God ekologisk
status 2027

God ekologisk
status 2027

Risk ekologisk status

Risk

Ingen risk

Risk

Risk

Kemisk status 2017/ utan
överallt överskridna
ämnen*

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

Krav kemisk status

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

Risk kemisk status

Risk

Risk

Risk

Risk

Ekologisk status

Kemisk status

*Gränsvärdet för kvicksilver i vatten och bromerad difenyleter i fisk bedöms överskridas i samtliga vattenförekomster i Sverige. Förhöjda
halter föreligger till följd av atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransport.

Att den ekologiska statusen för Patojoki är ansatt till Otillfredsställande anges vara på grund av den biologiska
kvalitetsfaktorn påväxt-kiselalger och den fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen bedöms vara
otillfredsställande respektive måttlig ACID (surhetsindex). Vattenförekomsten Kaunisjärvi är enligt VISS klassad
till måttlig ekologisk status. Avgörande kvalitetsfaktorer anges vara växtplankton (måttlig) och näringsämnen
(otillfredsställande). Vattenförekomsten Areajoki är i VISS klassad till god ekologisk status, dock anges att
kvalitetsfaktorn ACID (surhetsindex) är klassad till måttlig.
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Tabell 12: Sammanställning av grundinformation samt kvalitetskrav för delsträckorna som kan beröras av den
planerade verksamheten (VISS, 2019).

Vattenförekomst

Mellajoki

Kaunisjoki

Kaunisjoki

Kaunisjoki

Yta (km2) / längd (km)

13 km

18 km

19 km

18 km

ID (EU_CD)

SE750240-181741

SE749710-181663

SE749349-182625

SE749406-183566

Vattenkategori /typ

Vattendrag

Vattendrag

Vattendrag

Vattendrag

Ekologisk status

Måttlig ekologisk
status

Måttlig ekologisk
status

Måttlig ekologisk
status

Måttlig ekologisk
status

Undantag ekologisk
status

Nej

Nej

Nej

Nej

Krav ekologisk status

God ekologisk
status 2021

God ekologisk
status 2021

God ekologisk
status 2027

God ekologisk
status 2021

Risk ekologisk status

Risk

Risk

Risk

Risk

Kemisk status 2017/
utan överallt
överskridna ämnen*

God kemisk
ytvattenstatus

Uppnår ej god/ej
bedömd

Uppnår ej god/ej
bedömd

God kemisk
ytvattenstatus

Krav kemisk status

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

Risk kemisk status

Risk

Risk

Risk

Risk

Ekologisk status

Kemisk status

*Gränsvärdet för kvicksilver i vatten och bromerad difenyleter i fisk bedöms överskridas i samtliga vattenförekomster i Sverige. Förhöjda
halter föreligger till följd av atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransport.

Avgörande kvalitetsfaktorer som medför att Mellajoki inte uppnår god ekologisk status anges vara
näringsämnen (måttlig) och surhetsindex (ACID). Samtliga av de tre berörda delsträckorna hos Kaunisjoki har
måttlig ekologisk status. Enligt VISS beror detta på näringsämnen (måttlig), konnektivitet i vattendrag (måttlig)
och hydrologisk regim i vattendrag (måttlig). Vidare är morfologiskt tillstånd i vattendrag ansatt till god.

7.3.2

Bakgrundsundersökningar – vattendrag

I det följande redovisas en sammanställning av bearbetade analysdata från ett antal provtagningslokaler i
ytvattendrag invid gruvområdet. Provtagningslokalernas lägen visas i Figur 44. Sammanställningen avser de
ytvattendrag som utgör vattenförekomster enligt avsnitt 7.3.1. Det finns ett antal ytterligare provtagningslokaler
där vattenprovtagning utförts och/eller utförs, men de som redovisas i det följande bedöms vara de viktigaste
sett till verksamhetens påverkan. Provtagning i SS38, SS39 och övriga recipientpunkter sker genom manuella
uttag av stickprov. Frekvensen för provtagning framgår av Kontrollprogram Yttre Miljö (bilaga A3). Provpunkt
SS38 är belägen uppströms bolagets utsläppspunkt i Muonio älv och SS39 är belägen nedströms samma
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utsläppspunkt. SS38 bedöms vara representativ som referensstation då den inte är påverkad av någon aktivitet
som kan kopplas till gruvverksamhet eller annan industriell aktivitet. SS39 påverkas däremot av bolagets
utsläpp.
pH-värden i de aktuella ytvattenförekomsterna finns redovisade i Tabell 13 - Tabell 18. Eftersom den faktiska
brytningen påbörjades i oktober 2012 kan pH-värdena som redovisas för åren 2009, 2010 och 2011 betraktas
som värden vid opåverkade förhållanden (utan gruvdrift i Tapuli). Det bör dock påpekas att för Aareajoki (SS56)
finns bara analysdata för 2014 och framåt. pH-värdet i ytvattenförekomsterna är stabilt mellan åren och uppvisar
generellt ytterst små variationer. T.ex. har pH-värdet i Muonio älv (SS39) varierat mellan 6,8 och 7,2 mellan
2011 och 2018. Det med Goldsim modellerade pH-värdet (bilaga A2.E tabell 12) nedströms utsläppspunkten i
Muonio älv vid framtida gruvdrift uppgår till 6,85 som årsmedelvärde d.v.s. ett värde som ligger inom det intervall
som uppmätts mellan 2011 och 2018. Någon förändring av pH-värdet i Muonio älv till följd av verksamheten
förväntas således inte.
Kvalitetsfaktorn försurning är ej klassad för Muonio älv i VISS. Dock visar klassificeringen av surhetsindex
(ACID) att statusen uppgår till god. Eftersom pH-värdet inte beräknas förändras i Muonio älv till följd av den
sökta verksamheten bedöms klassificeringen av kvalitetsfaktorn försurning motsvara åtminstone god status.
Det skall här påpekas att det i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 2019:25 anges att vid klassificeringen
av kvalitetsfaktorn ska ett ”modellerat referenstillstånd för år 1860 jämföras med dagens tillstånd och den pH
förändring som har beräknats tabell 6.1” I denna tabell anges att en pH-förändring på <0,2 ger klassningen hög
status och att en förändring på 0,2-0,4 ger klassningen god status.

Figur 44: Lokalisering av lokaler för ytvattenprovtagning.
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Analysresultat från de övriga provtagningslokalerna redovisas i bilaga H3. Även data från nedanstående
provtagningslokaler redovisas i bilaga H3 och det bör påpekas att redovisade medelvärden kan skilja i vissa fall
beroende på att extremvärden som bedömts vara orimliga (så kallade outliers) har rensats bort. Med totalhalter
avses total löst halt, dvs att filtrerade prover analyseras enligt gängse praxis.
Beräknade medelhalter och maximala koncentrationer av olika ämnen har jämförts med aktuella
bedömningsgrunder för SFÄ (HVMFS 2019:25) samt gränsvärden för kemisk status (SGU-FS 2013:2). Vid
beräkning av medelhalter har analysvärden som ligger under detektionsgränsen medräknats som denna gräns
vilket innebär att redovisade medelhalter i flera fall är konservativa (vid t.ex. <0,02 ansätts värdet 0,02). Detta
är dock ej gjort för kadmium där ett mindre än (<) värde redovisas då huvuddelen av koncentrationerna ligger
under detektionsgränsen.
Enligt HVMFS 2019:25 ska hänsyn till naturlig bakgrundshalt tas för metallerna arsenik, zink och uran. För
koppar, zink, nickel och bly gäller angivna gränsvärden biotillgänglig koncentration. För att finna en rimlig
bakgrundshalt har de lägsta årsmedelvärdena i Muonio älv uppströms bolagets utsläppspunkt valts
(provtagningslokal SS38). Dessa är: arsenik (0,05 µg/L), zink3 (1 µg/L) och uran (0,06 µg/L). Den biotillgängliga
koncentrationen har beräknats med beräkningsverktyget bio-met ver. 4.0. Beräkning av halten ammoniak-kväve
har utförts med formel angiven i HVMFS 2019:25. Antalet kvicksilveranalyser är i allmänhet få och saknas helt
för flera år. Då miljökvalitetsnormerna anger undantag för kvicksilver redovisas inte analysdata i detta dokument.
För utvärdering av resultat är det viktigt att beakta när gruvverksamheten påbörjades och bedrevs.
Förberedande markarbeten startade våren 2011 och den faktiska brytningen (sprängningar) påbörjades i
oktober 2012. I december 2014 upphörde verksamheten för att sedan återupptas i juli 2018. Den initiala
tömningen av det delvis vattenfyllda dagbrottet påbörjades i februari 2018 och övergick i augusti 2018 till en
normal länshållning under drift.

7.3.2.1

Mellajoki – provtagningslokal SS12

För denna lokal finns data från år 2009 till 2018, dock saknas data för år 2017 när verksamheten låg nere till
följd av NRAB:s konkurs. I tabell 14 redovisas beräknade årsmedelhalter av metaller, totalfosfor, nitrat-kväve,
ammonium-kväve, ammoniak-kväve samt de parametrar som behövs för att beräkna biotillgänglig koncentration
och ammoniak-kväve. Halten DOC har uppskattats från analyserad TOC-halt (DOC=TOC*0,8). Biotillgängliga
halter redovisas tillsammans med totalhalter (inom parentes) i de fall totalhalten överskrider
bedömningsgrunden.
Tabell 13: Årsmedelhalter [µg/L] vid SS12. Ca, TOC och DOC anges i mg/L.

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

Temp

7,9

7,7

6,6

4,4

6,2

ed

5,2

9,3

9,3

pH

6,2

6,1

6,2

6,5

6,2

6,2

6,2

6,3

6,6

Ca

4,5

4

4,1

8,2

6,3

5,4

3,4

3,8

5,7

TOC

10,5

12,4

11,6

14,3

16,5

14,6

9,9

11,5

9,6

DOC
ber

8,4

10

9,3

11,4

13,2

11,7

7,9

9,2

7,7

BG

GVnorm

Egentligen 1,3 men avrundat nedåt.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

BG

GVnorm

As

0,14

0,09

0,13

0,13

0,13

0,12

0,05

0,11

0,10

0,5 (n)

Cd

<0,00
5

<0,00
2

<0,00
7

<0,00
7

<0,00
6

<0,00
8

<0,00
7

<0,00
5

<0,01

Cr

0,3

0,17

0,34

0,31

0,27

0,32

0,21

0,23

0,36

3,4

Cu

0,28

0,48

0,49

0,32

0,15

0,13

0,27

0,15

0,09

0,5 (b)

Ni

0,19

0,15

0,33

0,28

0,34

0,21

0,15

0,45

0,13

4 (b)

Pb

0,08

0,03

0,04

0,05

0,03

0,04

0,03

0,06

0,02

1,2 (b)

Zn

3,4

3,1

2,16**
(6,7)

3,8

2,6

4,1

1,8

2,3

1,06

5,5 (n,
b)

U

ed

Ed

0,02

0,1

0,02

0,01

0,05

0,01

0,01

0,17 (n)

NH4-N

12,8

4,2

31,5

64,5

5,4

24

6,5

3

5,8

NH3-N

<0,01

<0,01

<0,01

0,02

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

1

NO3-N

2,0

2,0

14,6

126,3

19,5

2,3

3,4

2,3

3,4

2200

Tot-P

37,0

30,0

25,5

26,0

54,6

37,7

17,3

36,2

23,3

0,08*

* Hårdhetsklass 2, ** beräknad biotillgänglig halt (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalet, (b) avser biotillgänglig koncentration

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. År 2011 var totalhalten zink
6,7 µg/L. En beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på 2,16 µg/L d.v.s. klart under bedömningsgrunden på 5,5.
Klassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalfosfor) har inte gjorts då analyserna är gjorda med
absorbansmätning vid en annan våglängd (400 nm) är de som avses i de svenska bedömningsgrunderna. Görs
en jämförelse med de gamla bedömningsgrunderna för miljökvalitet i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverkets
rapport 4913) skulle halterna motsvara mesotrofa till eutrofa förhållanden. Någon signifikant ökning i
totalfosforhalt kan inte konstateras under driftåren.

Maximala koncentrationer
De maximala koncentrationerna av de metaller som finns reglerade i HVMFS 2019:25 uppgick till följande
mellan 2009 och 2016 (bedömningsgrund/gränsvärde inom parentes):
Arsenik 0,4 (7,9), kadmium 0,024 (0,45), nickel 1,7 (34), bly 0,2 (14) och uran 0,3 (8,6). Den högsta uppmätta
halten ammonium-kväve uppgick till 345,5 µg/L vilket ger en halt ammoniak-kväve på 0,04 µg/L, alltså väl under
bedömningsgrunden på 6,8.

7.3.2.2

Aareajoki – provtagningslokal SS56

För denna lokal finns data mellan år 2014 och 2018. Tidigare skedde provtagning längre uppströms vid lokal
SS01, men denna provtagning upphörde i början på 2014.
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I Tabell 14 redovisas beräknade årsmedelhalter enligt samma principer som angetts under avsnitt 7.3.2.1
avseende Mellajoki. Biotillgängliga halter redovisas tillsammans med totalhalter (inom parentes) i de fall
totalhalten överskrider bedömningsgrunden.
Tabell 14: Årsmedelhalter [µg/L] vid SS56. Ca, TOC och DOC anges i mg/L.

2014

2015

2016

2017

2018

BG

GV-norm

Temp

ed

5,0

9,8

6,7

4,6

pH

6,8

6,6

6,7

6,6

6,9

Ca

5,5

3,3

3,3

3,4

4,4

TOC

7,1

8,9

11,0

9,7

12,5

DOC ber

5,7

7,1

8,8

7,8

10,0

As

0,05

0,07

0,08

0,07

0,06

Cd

<0,005

<0,005

<0,006

<0,007

<0,01

Cr

0,17

0,23

0,21

0,20

0,25

3,4

Cu

0,15

0,29

0,02**
(0,70)

0,16

0,28

0,5 (b)

Ni

0,10

0,17

0,51

0,16

0,15

4 (b)

Pb

0,02

0,03

0,08

0,04

0,04

1,2 (b)

Zn

0,6

2,7

1,2

1,2

1,5

5,5 (n, b)

U

0,10

0,11

0,12

0,13

0,13

0,17 (n)

NH4-N

4,7

4,3

3,4

6,1

41

NH3-N

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,05

1

NO3-N

16,1

18,3

6,3

10,7

8,0

2200

Tot-P

13,6

13,1

17,2

14,5

17,7

0,5 (n)
0,08*

* Hårdhetsklass 2, ** beräknad biotillgänglig halt (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. År 2016 var totalhalten koppar
0,7 µg/L. En beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på 0,02 µg/L d.v.s. väl under bedömningsgrunden på 0,5.
Klassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalfosfor) har inte gjorts då analyserna är gjorda med absorbansmätning vid en annan våglängd (400 nm) är de som avses i de svenska bedömningsgrunderna. Görs en
jämförelse med de gamla bedömningsgrunderna för miljökvalitet i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverkets
rapport 4913) skulle halterna motsvara mesotrofa förhållanden. Någon signifikant ökning i totalfosforhalt kan
inte konstateras under driftåren.
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Maximala koncentrationer
De maximala koncentrationerna av de metaller som finns reglerade i HVMFS 2019:25 uppgick till följande
mellan 2014 och 2017 (bedömningsgrund/gränsvärde inom parentes):
Arsenik 0,12 (7,9), kadmium 0,011 (0,45), nickel 2,1 (34), bly 0,15 (14) och uran 0,15 (8,6). Den högsta uppmätta
halten ammonium-kväve uppgick till 12 µg/L vilket ger en halt ammoniak-kväve på 0,01 µg/L, alltså väl under
bedömningsgrunden på 6,8.

Kaunisjärvi – provtagningslokal SS10

7.3.2.3

För denna lokal finns data mellan år 2009 och 2018. Data för totalfosfor finns även för år 2007 och 2008. I Tabell
15 redovisas beräknade årsmedelhalter enligt samma principer som angetts under avsnitt 7.3.2.1 avseende
Mellajoki. Biotillgängliga halter redovisas tillsammans med totalhalter (inom parentes) i de fall totalhalten
överskrider bedömningsgrunden.
Tabell 15: Årsmedelhalter [µg/L] vid SS10. Ca, TOC och DOC anges i mg/L.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BG

GVnorm

Temp

10,5

9,1

7,9

7,7

5,5

10,3

7,3

8,2

7,7

11,6

pH

7,0

7,0

7,1

7,0

6,9

7,0

7,0

7,2

7,3

7,6

Ca

8,5

6,8

8,5

10,6

13,7

11,3

9,1

11,1

19,1

18,4

TOC

10,3

8,6

9,9

12,3

17,4

15,8

11,6

13,5

16,4

12,3

DOC
ber

8,2

6,9

7,9

9,9

13,9

12,6

9,3

10,8

13,1

9,8

As

0,15

0,08

0,09

0,11

0,14

0,09

0,11

0,09

0,13

0,09

Cd

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,01
7

<0,00
6

<0,01
1

<0,02

Cr

0,13

0,05

0,23

0,15

0,34

0,10

0,11

0,10

0,13

0,15

3,4

Cu

0,02** 0,13
(0,55)

0,35

0,38

0,19

0,12

0,32

0,15

0,38

0,30

0,5 (b)

Ni

0,24

0,13

0,35

0,38

0,19

0,12

0,32

0,15

0,38

0,37

4 (b)

Pb

0,15

0,04

0,04

0,08

0,04

0,06

0,12

0,07

0,12

0,05

1,2 (b)

Zn

3,2

1,7

2,2**
(8,7)

2,4

1,4

1,1

2,4

4,5

1,9

4,1

5,5 (n,
b)

U

ed

Ed

0,01

0,02

0,01

0,01

0,03

0,01

0,03

0,07

0,17 (n)

NH4-N

243,1

114,3

60,9

82,2

384,8

471,5

233,9

92,0

178,7

94,0

NH3-N

0,47

0,20

0,12

0,13

0,40

0,89

0,35

0,23

0,55

0,12

1

NO3-N

6,2

16,3

55,5

124,5

177,3

57,6

76,1

90,0

99,0

88,3

2200

0,5 (n)
0,08*
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

77,6

62,1

57,0

51,7

80,0

71,3

82,4

48,7

57,8

58,2

BG

GVnorm

* Hårdhetsklass 2, ** beräknad biotillgänglig halt (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. År 2009 var totalhalten koppar
0,55 µg/L och 2011 var totalhalten zink 8,7 µg/L. En beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på
0,02 µg/L för koppar och 2,2 µg/L för zink, d.v.s. väl under bedömningsgrunden på 0,5 respektive 5,5.
Det kan konstateras att halten ammoniumkväve varit förhållandevis hög mellan 2013 och 2015 jämfört med
andra provtagningslokaler. Å andra sidan var ammoniumkvävehalten hög vid denna provtagningslokal redan
2009 d.v.s. innan verksamheten påbörjades. Halten totalfosfor under 2007 och 2008 uppgick till 99,7 respektive
66,7 µg/L. Någon ökning i totalfosforhalt kan inte konstateras under driftåren.
Klassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalfosfor) har inte gjorts då analyserna är gjorda med
absorbansmätning vid en annan våglängd (400 nm) är de som avses i de svenska bedömningsgrunderna. Görs
en jämförelse med de gamla bedömningsgrunderna för miljökvalitet i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverkets
rapport 4913) skulle halterna motsvara eutrofa förhållanden.
Kaunisjärvi är utsatt för en hydrologisk påverkan från verksamheten på grund av ett reducerat
avrinningsområde. Detta leder till en längre uppehållstid i sjön. De ekologiska konsekvenserna av detta finns
beskrivet i en rapport av Sweco (2013) ”Ekologiska konsekvenser i Kaunisjärvi”. En kvantitativ uppfattning av
påverkan från enskilda avlopp i området, som potentiellt kan vara en signifikant fosforkälla, är heller inte känd.

Maximala koncentrationer
De maximala koncentrationerna av de metaller som finns reglerade i HVMFS 2019:25 uppgick till följande
mellan 2009 och 2017 (bedömningsgrund/gränsvärde inom parentes):
Arsenik 0,44 (7,9), kadmium 0,125 (0,45), nickel 4,2 (34), bly 0,41 (14) och uran 0,07 (8,6). Den högsta uppmätta
halten ammonium-kväve uppgick till 2601 µg/L vilket ger en halt ammoniak-kväve på 1,64 µg/L, alltså väl under
bedömningsgrunden på 6,8.

Patojoki – provtagningslokal SS23

7.3.2.4

För denna lokal finns data mellan år 2009 och 2018. I Tabell 16 redovisas beräknade årsmedelhalter enligt
samma principer som angetts under avsnitt 7.3.2.1 avseende Mellajoki. Biotillgängliga halter redovisas
tillsammans med totalhalter (inom parentes) i de fall totalhalten överskrider bedömningsgrunden.
Tabell 16: Årsmedelhalter [µg/L] vid SS23. Ca, TOC och DOC anges i mg/L.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Temp

7,2

8,6

7,3

6,1

9,5

ed

5,3

9,1

7,0

4,3

pH

6,7

6,6

6,6

6,7

6,8

6,8

7,0

6,9

7,0

7,2

Ca

8,5

6,6

8,8

10,4

13,9

14,7

11,7

11,7

12,6

15,2

TOC

11,1

11,7

13,1

15,3

14,7

15,0

15,4

19,6

17,1

15,6

BG

GVnorm
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BG

GVnorm

DOC
ber

8,9

9,4

10,5

12,2

11,8

12,0

12,3

15,6

13,7

12,5

As

0,11

0,09

0,10

0,11

0,12

0,10

0,09

0,13

0,11

0,11

Cd

<0,00
5

<0,00
2

<0,00
6

<0,00
5

<0,01
9

<0,00
5

<0,00
6

<0,01

<0,01

<0,03

Cr

0,11

0,12

0,25

0,29

0,18

0,17

0,20

0,21

0,21

0,24

3,4

Cu

0,23

0,24

0,23

0,30

0,19

0,25

0,41

0,25

0,30

0,24

0,5 (b)

Ni

0,22

0,17

0,26

0,29

0,33

0,25

0,25

0,91

0,23

0,32

4 (b)

Pb

0,09

0,03

0,05

0,05

0,05

0,03

0,06

0,17

0,06

0,05

1,2 (b)

Zn

2,5

2,8

1,82** 1,9
(6,0)

1,7

2,8

4,5

3,9

1,6

0,9

5,5 (n,
b)

U

ed

ed

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

0,05

0,04

0,08

0,17 (n)

NH4-N

26,3

17,0

82,7

72,9

40,8

148,8

154,3

112,0

107,8

74,0

NH3-N

0,02

0,01

0,05

0,05

0,05

0,13

0,20

0,15

0,16

0,12

1

NO3-N

36,8

34,3

30,7

61,3

41,6

65,8

58,7

39,0

90,1

103

2200

Tot-P

57,3

51,2

65,8

74,6

68,8

66,2

70,8

82,0

74,5

67,9

0,5 (n)
0,08*

* Hårdhetsklass 2, ** Beräknad biotillgänglig halt (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. År 2011 var totalhalten zink
6,0 µg/L. En beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på 1,82, d.v.s. väl under bedömningsgrunden
på 5,5. Data i Tabell 16 indikerar att halterna av TOC och ammonium-kväve ökat efter 2010 samt att halten
nitratkväve ökat efter 2016.
Klassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalfosfor) har inte gjorts då analyserna är gjorda med
absorbansmätning vid en annan våglängd (400 nm) är de som avses i de svenska bedömningsgrunderna. Görs
en jämförelse med de gamla bedömningsgrunderna för miljökvalitet i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverkets
rapport 4913) skulle halterna motsvara eutrofa förhållanden. Någon signifikant ökning i totalfosforhalt kan inte
konstateras under driftåren.

Maximala koncentrationer
De maximala koncentrationerna av de metaller som finns reglerade i HVMFS 2019:25 uppgick till följande
mellan 2009 och 2017 (bedömningsgrund/gränsvärde inom parentes):
Arsenik 0,16 (7,9), kadmium 0,08 (0,45), nickel 3,5 (34), bly 0,49 (14) och uran 0,17 (8,6). Den högsta uppmätta
halten ammonium-kväve uppgick till 671 µg/L vilket ger en halt ammoniak-kväve på 0,28 µg/L, alltså väl under
bedömningsgrunden på 6,8.
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Kaunisjoki – provtagningslokal SS21

7.3.2.5

För denna lokal finns data mellan år 2009 och 2018. I Tabell 17 redovisas beräknade årsmedelhalter enligt
samma principer som angetts under avsnitt 7.3.2.1 avseende Mellajoki. Biotillgängliga halter redovisas
tillsammans med totalhalter (inom parentes) i de fall totalhalten överskrider bedömningsgrunden.
Tabell 17: Årsmedelhalter [µg/L] vid SS21. Ca, TOC och DOC anges i mg/L.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BG

GVnorm

Temp

8,4

6,4

8,3

6,4

8,3

ed

5,5

9,8

6,9

6,8

pH

6,7

6,6

6,6

6,7

6,8

6,8

6,7

6,7

6,7

7,0

Ca

5,7

5,0

5,3

5,2

7,1

7,7

4,7

4,5

5,1

5,9

TOC

7,3

8,5

9,1

9,9

9,6

9,3

10,2

10,6

10,7

9,2

DOC
ber

5,8

6,8

7,3

7,9

7,7

7,4

8,2

8,5

8,6

7,4

As

0,08

0,08

0,09

0,09

0,10

0,04

0,07

0,09

0,07

0,07

Cd

<0,00
5

<0,00
3

<0,00
6

<0,00
5

<0,01
1

<0,00
5

<0,00
7

<0,00
6

<0,00
9

<0,01

Cr

0,25

0,16

0,30

0,27

0,31

0,14

0,21

0,24

0,21

0,31

3,4

Cu

0,03** 0,37
(0,56)

0,44

0,39

0,27

0,15

0,43

0,34

40,1**

0,24

0,5 (b)

Ni

0,17

0,16

0,24

0,24

0,17

0,12

0,18

0,18

0,16

0,19

4 (b)

Pb

0,07

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

1,2 (b)

Zn

1,4

1,9

2,89** 2,6
(7,5)

2,4

0,4

1,5

2,0

2,7

1,1

5,5 (n,
b)

U

ed

ed

0,09

0,08

0,08

0,04

0,07

0,11

0,08

0,10

0,17 (n)

NH4-N

8,4

7,0

7,8

8,5

11,2

10,1

11,4

11,0

9,8

7,6

NH3-N

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,01

1

NO3-N

6,6

10,8

15,2

14,3

22,1

16,6

13,7

9,7

12,8

6,2

2200

Tot-P

21,0

23,2

20,2

29,7

24,3

21,1

19,4

23,1

26,7

24,0

0,5 (n)
0,08*

(2,85)

* Hårdhetsklass 2, ** Beräknad biotillgänglig halt (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. År 2009 och 2017 var
totalhalten koppar 0,56 respektive 2,85 µg/L. En beräkning av biotillgänglig koncentration ger värden på 0,03

4

Ett extremvärde på 13,5. Kan vara analysfel.
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respektive 0,1 µg/L, d.v.s. väl under bedömningsgrunden på 0,5. Den biotillgängliga koncentrationen av zink
2011 har beräknats till 2,89 µg/L, d.v.s. under bedömningsgrunden på 5,5.
Klassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalfosfor) har inte gjorts då analyserna är gjorda med
absorbansmätning vid en annan våglängd (400 nm) är de som avses i de svenska bedömningsgrunderna. Görs
en jämförelse med de gamla bedömningsgrunderna för miljökvalitet i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverkets
rapport 4913) skulle halterna motsvara mesotrofa förhållanden. Någon ökning i totalfosforhalt kan inte
konstateras under driftåren.

Maximala koncentrationer
De maximala koncentrationerna av de metaller som finns reglerade i HVMFS 2019:25 uppgick till följande
mellan 2009 och 2017 (bedömningsgrund/gränsvärde inom parentes):
Arsenik 0,14 (7,9), kadmium 0,017 (0,45), nickel 0,3 (34), bly 0,14 (14) och uran 0,19 (8,6). Den högsta uppmätta
halten ammonium-kväve uppgick till 37,7 µg/L vilket ger en halt ammoniak-kväve på 0,01 µg/L, alltså väl under
bedömningsgrunden på 6,8.

7.3.2.6

Muonio älv – provtagningslokal SS39

För denna lokal finns data mellan år 2011 och 2018. Lokalen är belägen nedströms verksamhetens
utsläppspunkt. I Tabell 18 redovisas beräknade årsmedelhalter enligt samma principer som angetts under
avsnitt 7.3.2.1 avseende Mellajoki.
Tabell 18: Årsmedelhalter [µg/L] vid SS39. Ca, TOC och DOC anges i mg/L.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BG

GVnorm

Temp

0,4

4,1

5,5

4,2

4,4

6,2

4,3

5,8

pH

6,8

7,1

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

7,2

Ca

5,5

3,7

3,8

4,0

5,3

4,4

4,7

6,1

TOC

8,7

5,9

4,8

6,6

5,8

6,3

5,5

5,3

DOC
ber

7,0

4,7

3,8

5,3

4,6

5,0

4,4

4,2

As

0,05

0,055

0,068

0,068

0,056

0,052

0,048

0,06

Cd

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,01

Cr

0,24

0,22

0,23

0,20

0,19

0,24

0,19

0,19

3,4

Cu

0,19

0,34

0,28

0,29

0,27

0,32

0,23

0,30

0,5 (b)

Ni

0,18

0,47

0,20

0,22

0,25

0,27

0,20

0,34

4 (b)

Pb

0,02

0,03

0,03

0,04

0,03

0,06

0,03

0,03

1,2 (b)

Zn

1,1

1,31

1,32

2,09

2,15**
(5,52)

3,01

2,09

3,14

0,5 (n)
0,08*

5,5 (n,
b)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BG

U

ed

0,09

0,06

0,08

0,20

0,19

0,10

0,46

0,17 (n)

NH4-N

5,5

6,7

7,4

13,6

13,8

9,7

9,2

19,8

NH3-N

<0,01

0,01

<0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,08

1

NO3-N

76,7

16,3

35,6

103,5

89,2

39,9

37,7

61,9

2200

Tot-P

-

11

10

13

10

11

10

9

GVnorm

* Hårdhetsklass 2, ** Beräknad biotillgänglig halt (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde med ett undantag. Den
biotillgängliga koncentrationen av zink 2015 har beräknats till 2,15 µg/L, d.v.s. under bedömningsgrunden på
5,5. År 2015 och 2016 var totalhalten uran 0,20 respektive 0,19 µg/L. Justerat för bakgrundshalten i
provtagningslokalen uppströms (SS38) blir uranhalten 0,14 respektive 0,13 d.v.s. under bedömningsgrunden.
År 2018 uppgick totalhalten uran till 0,46 µg/L och justerat för bakgrundshalten (0,46–0,06) överskrids nivån
enligt bedömningsgrunden detta år. Orsaken till detta kan vara länshållningen under tömningen av det delvis
vattenfyllda dagbrottet. När det gäller uran bör dock framhållas att bedömningsgrunden formellt avser totalt löst
halt medan de undersökningar och utredningar som ligger till grund för värdet avser biotillgänglig halt. Mot
denna bakgrund har det uppdragits åt Kemakta Konsult AB att närmare analysera frågan om uran och
förekomsten av biotillgängliga fraktioner i utsläppen från verksamheten och i Muonio älv, se bilaga H4. Av
Kemaktas utredning framgår att de biotillgängliga halterna i såväl bräddvattnet som Muonio älv ligger klart under
bedömningsgrunden även under 2018.
Någon ökning i totalfosforhalt kan inte konstateras under driftåren. Klassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen
(totalfosfor) har inte gjorts då analyserna är gjorda med absorbansmätning vid en annan våglängd (400 nm) är
de som avses i de svenska bedömningsgrunderna. Görs en jämförelse med de gamla bedömningsgrunderna
för miljökvalitet i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverkets rapport 4913) skulle halterna motsvara oligotrofa
förhållanden. Någon signifikant ökning i totalfosforhalt kan inte konstateras under driftåren.

Maximala koncentrationer
De maximala koncentrationerna av de metaller som finns reglerade i HVMFS 2019:25 uppgick till följande
mellan 2011 och 2017 (bedömningsgrund/gränsvärde inom parentes):
Arsenik 0,29 (7,9), kadmium 0,073 (0,45), nickel 1,7 (34), bly 0,68 (14) och uran 0,63 (8,6). Den högsta uppmätta
halten ammonium-kväve uppgick till 65,6 µg/L vilket ger en halt ammoniak-kväve på 0,03 µg/L, alltså väl under
bedömningsgrunden på 6,8.

7.3.2.7

Biologiska undersökningar och kvalitetsfaktorer

Pelagia har sammanställt tillgängliga resultat från utförda biologiska undersökningar genom åren vilka omfattar
bottenfauna, kiselalger, växtplankton och fisk. Sammanställning återfinns i bilaga H3. Provtagningslokaleras
placering redovisas i Figur 45.
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Figur 45: Provtagningslokaler för biologiska kvalitetsfaktorer och metaller i sediment.

Bottenfauna
I Tabell 19 sammanfattas resultaten av utförda bottenfaunaundersökningar uttryckt som sammanvägd status.
Tabell 19: Sammanvägd status av utförda bottenfaunaundersökningar. H = hög status, G = god status, M = måttlig
status, O = otillfredsställande status.

Vattenförekomst

2011

2012

2013

2014

2015

2018

Mellajoki

O

M

M

M

M

G

Aareajoki (SS56)

-

-

-

H

H

H

Patojoki

M

M

G

M

M

M

Kaunisjoki (SS21)

H

G

G

H

H

H

Muonio älv (SS39)

-

H

H

H

H

H

En intressant iakttagelse från tabellen ovan är att statusen har förbättrats i Mellajoki mellan 2011 och 2018. Vid
de andra lokalerna är variationerna mellan åren små.
I VISS är det endast Muonio älv som är klassad avseende bottenfauna och statusen är angiven till hög vilket
stämmer med utförda undersökningar.
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Kiselalger
I Tabell 20 sammanfattas resultaten (status) av utförda undersökningar av kiselalger.
Tabell 20: Status av utförda undersökningar av kiselalger. H = hög status, G = god status, M = måttlig status, O =
otillfredsställande status

Vattenförekomst

2011

2012

2013

2014

2015

2018

Mellajoki

H

H

H

H

H

H

Aareajoki (SS56)

-

-

-

H

H

H

Patojoki

M

O

H

G

H

G

Kaunisjoki (SS21)

H

H

H

H

H

H

Muonio älv (SS39)

-

H

H

H

H

H

Av tabellen framgår att statusen i Patojoki varierat mellan 2011 och 2018. Generellt ser det dock ut som att
statusen snarare har förbättrats än försämrats under perioden.
I VISS är Mellajoki, Aareajoki, Kaunisjoki och Muonio älv klassade till hög status vilket stämmer med utförda
undersökningar. Patojoki är klassad till otillfredsställande status.

Växtplankton
Undersökningar av växtplankton i sjön Kaunisjärvi har givit resultat som huvudsakligen visar på måttlig status
mellan 2009 och 2018. År 2014 visade undersökningen att statusen var otillfredsställande. I VISS är
kvalitetsfaktorn växtplankton klassad till måttlig status.

Fisk i sjöar och vattendrag
I Tabell 21 sammanfattas resultaten (status) av utförda fiskundersökningar.
Tabell 21: Status av utförda fiskundersökningar. H = hög status, G = god status, M = måttlig status, O =
otillfredsställande status

Vattenförekomst

2010

2013

2014

2015

2018

Kaunisjärvi (sjö)

M

-

M

O

O

Aareajoki

-

O

O

M

O

Kaunisjoki (SS21)

-

O

O

O

O

Muonio älv (SS39)

-

G

G

G

G

Provfiske i Patojoki och Mellajoki har ej utförts efter 2013 då lokalerna ansågs vara olämpliga för undersökning
av fisk i vattendrag. Bottensubstratet i Patojoki består övervägande av finsediment och strömmande partier
saknas. Mellajoki rinner till största delen genom våtmarksområden där strömmande partier med grus-sten i
bottensubstratet saknas.
Av tabellen framgår att statusen i Kaunisjärvi förändrats från måttlig till otillfredsställande. Förändringen kan
bero på naturlig mellanårsvariation i fiskpopulationen. Vid samtliga provfiskeundersökningar i Kaunisjärvi
fångades samma arter av fisk: abborre, gädda och mört.
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I VISS är kvalitetsfaktorn fisk inte klassad för någon av ovanstående vattenförekomster.

7.3.2.8

Samlad bedömning av vattenkemi och biologi

Baserat på de vattenkemiska- och biologiska undersökningar som utförts i de aktuella ytvattenförekomsterna
kan ingen försämring av kemisk eller ekologisk status kopplat till gruvverksamheten vid Kaunisvaara
konstateras. Det finns heller ingen tydlig koppling mellan uppmätta metallhalter i recipienterna och bolagets
verksamhet förutom de förhöjda halter uran som uppmätts under 2018 och som sannolikt beror på
länshållningen tömningen av Tapuli dagbrott. Den biotillgängliga andelen i uppmätta uranhalter ligger långt
under gällande bedömningsgrund för uran (0,17 µg/L), se bilaga H4. Som tidigare nämnts avser formellt den
nuvarande föreskriften totalhalter trots det tydligt framgår, av undersökningar och utredningar som ligger till
grund för föreskriven halt, att värdet 0,17 µg/L baseras på biotillgänglig halt snarare än totalt löst halt. Den
utredning av förekomstformer av uran som Kemakta Konsult AB (Bilaga H4) utfört visar att de biotillgängliga
halterna av uran ligger klart under bedömningsgrunden på 0,17 µg/L även för 2018.

7.3.3

Vattenkemiprovtagning i våtmarker

Hösten 2019 genomfördes provtagning i omkringliggande våtmarker med syfte att karaktärisera
våtmarkstypen och att undersöka om eventuella skillnader i vattenkemi beror på provtagningspunkternas
närhet till nuvarande sandmagasin, se Bilaga 14. Provtagningspunkter i ytvatten i myren och grundvatten
redovisas i Figur 46 och Figur 47.

Figur 46: Provpunkter för ytvattenprovtagning i omkringliggande våtmarker 2019
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Figur 47: Provpunkter för grundvattenprovtagning i omkringliggande våtmarker 2019

Kategorisering av provpunkterna för ytvattenprovtagningen i Kokkovuoma och Tapulivuoma baserat på
vegetationstyp (intermediärt-medelrikkärr, fattigkärr eller kärr med järnockrautfällning) stämmer väl överens
med klassificeringen av rikkärr i litteraturen, med högre halter av kalcium och högre pH-värden i
provpunkterna vid rikare vegetation. Samma mönster ses även för halten av magnesium, klorid samt
alkalinitet med högre halter vid rikare vegetation.
Jämförelsen av vattenkemi mellan de punkter som ligger närmast nuvarande utbredning av sandmagasinet,
jämfört med de punkter som ligger längre därifrån visade inte på något generellt samband för någon av de
undersökta parametrarna vilket indikerar att påverkan från gruvområdet är obetydlig.

7.3.4
7.3.4.1

Beräknad framtida belastning på ytvattenförekomster från sökt verksamhet
Medelkoncentrationer

Utsläppen, som utgör grunden för nedanstående redovisade beräknade halter, utgörs av den samlade
avbördningen från Tapuli gruvområde och Sahavaara gruva under driftår 12 då utsläppen beräknats vara som
störst. För att bedöma påverkan i Muonio älv nedströms bolagets utsläppspunkt har modelleringar samt
beräkningar av utsläppta mängder metaller och kväveföreningar utförts, se Tabell 22. I tabellen redovisas
beräknade mängder (utsläpp i kg/år) tillsammans med modellerade medelkoncentrationer, utförda i
mjukvaruprogrammen Goldsim respektive PHREEQC, nedströms utsläppspunkten efter fullständig
omblandning i recipienten. I tabellen redovisas även den högsta årsmedelhalten strax uppströms
utsläppspunkten i älven (SS38) under perioden 2011-2018.
De utsläppta mängderna baseras på det alternativ som innebär att vattnet från dagbrottet och gråbergsupplaget
i Sahavaara renas före avledning till Kaunisvaara industriområde. Utförligare redovisning av de genomförda
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PHREEQC-modelleringarna återfinns i den tekniska beskrivningen till ansökan (bilaga E), samt i
vattenhanteringsplanen med bilagor (bilaga E2).
Tabell 22: Beräknade utsläpp och årsmedelhalter i Muonio älv nedströms utsläppspunkten. Medelvattenföring i
Muonio älv (MQ) 154 m3/s. BG avser bedömningsgrund för SFÄ och GV-norm avser gränsvärde för kemisk status.

Ämne

Mängd
per år
(kg)

Beräknad
koncentration
(µg/L),

Högsta
årsmedel i
SS38 (µg/L)

Total koncentration
i Muonio älv
nedströms
utsläppspunkten
(µg/L), Goldsim

BG

GV-norm

As

5,43

0,00112

0,07

0,071

0,5(n)

Cd

0,17

0,00004

0,01

0,010

Cr

76,2

0,01569

0,25

0,27

3,4

As

5,43

0,00112

0,07

0,071

0,5(n)

Cd

0,17

0,00004

0,01

0,010

Cr

76,21

0,01569

0,25

0,266

3,4

Cu

21,63

0,00445

0,39

0,394

0,5 (b)

Hg

0,054

0,00001

nd

-

Ni

455,6

0,09381

0,22

0,314

4 (b)

Pb

11,9

0,00245

0,06

0,062

1,2 (b)

U

183,0

0,03768

0,1

0,138

0,17 (n)

Zn

874,1

0,17998

4,16

4,34

5,5 (n,
b)

0,08*

0,08*

* Hårdhetsklass 2, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalet, (b) avser biotillgänglig koncentration

I kolumn 2 i Tabell 22 anges utsläppen per år modellerade med Goldsim. Den totala koncentrationen (kolumn
5) utgör summan av bakgrundshalten i SS38 (uppströms utsläppspunkten) och halttillskottet från gruvorna. Den
totala koncentrationen är jämförbar med värdena i tabell 12 i bilaga A2.E, kolumn ”Övergripande medel” vid
100% blandning i Muonio älv. Det skiljer dock en aning för vissa ämnen vilket beror på vid beräkningarna av
koncentrationerna i bilaga A2.E tas hänsyn till kemiska processer och sorption. Detta beaktas ej vid beräkningen
i miljökonsekvensbeskrivningen. I allmänhet är därför koncentrationerna högre än redovisade koncentrationer i
bilaga A2.E. Den samlade bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen baseras på redovisade
koncentrationer i Tabell 22 ovan och då dessa koncentrationer är högre än i bilaga A2.E kan detta
förhållningssätt anses vara konservativt. Redovisade utsläppsdata i Tabell 22 samt i tabell 12 i bilaga A2.E,
visar att miljökvalitetsnormerna följs under driftår 12.
Marginalen för Cu, Ni, Zn och Pb är egentligen rätteligen betydligt större än som framgår av tabellen då
beräknade angivna halter avser totalt löst medan bedömningsgrunderna respektive gränsvärdena avser
biotillgänglig koncentration. Baserat på analysdata mellan 2011 och 2018 i SS 39 (nedströms utsläppspunkten)
har de biotillgängliga koncentrationerna beräknats med bio-met ver. 4.0 förutom i PHREEEQC-modelleringarna.
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Dessa beräkningar har visat att den biotillgängliga koncentrationen i SS39 som högst (på årsbasis) uppgår till
följande procentuella andel av totalhalten: Cu (7,1%), Ni (35,3%), Zn (36,1%) och Pb (16,7%).
När det gäller bedömningsgrunden för ammoniakkväve som är fastställd till 1 µg/L har en överslagsmässig
beräkning utförts (enligt formel i HVMFS 2019:25) baserat på NH4-N-halten i tabellen (10,56 µg/L), ett
konservativt valt pH-värde på 7,5 och en vattentemperatur på +15°C. Beräkningen visar en halt ammoniakkväve på 0,09 µg/L, alltså väl under bedömningsgrunden.
För kobolt och molybden, för vilka miljökvalitetsnormer saknas, finns simulerade koncentrationer i Muonio älv
redovisade i bilaga A2.E tabell 12. De simulerade medelkoncentrationerna av dessa metaller är låga och uppgår
i medeltal till 0,05 µg/L för kobolt och 0,33 µg/L för molybden. Kobolthalten är jämförbar med den naturliga
ursprungliga bakgrundshalten i norra Sverige (Naturvårdsverket rapport 4913). När det gäller molybden finns
ett riktvärde för skydd av akvatiskt liv framtaget av Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME).
Detta riktvärde är framtaget för att skydda den känsligaste arten i det akvatiska ekosystemet, och omfattar
således såväl fisk som växter och ryggradslösa djur. Det är därmed avsett att motsvara ett PNEC-värde
(Predicted No Effect Concentration) för hela ekosystemet. Det framtagna riktvärdet för långsiktiga effekter för
molybden uppgår till 73 µg/L. Den simulerade medelkoncentrationen ligger alltså väl under detta riktvärde varför
inga negativa effekter på det akvatiska ekosystemet förväntas.
För halvmetallen selen (Se) finns ett kanadensiskt riktvärde för skydd av akvatiskt liv (CCME) som uppgår till 1
µg/L (långsiktiga effekter). Kaunis Iron har med anledning av att länsstyrelsen tagit upp frågan om selen bett
det anlitade laboratoriet att analysera selen i ett antal vattenprover från Tapuli. Fem analyser på prover från
Muonio älv uppströms bolagets utsläppspunkt (SS38) visar att selenhalten ligger under detektionsgränsen i
samtliga prover (<0,2 µg/L). Detta torde kunna betraktas som en bakgrundhalt. Analyser har även gjorts på
utgående vatten från klarningsmagasinet (PRO6). Från PRO6 pumpas överskottsvatten till Muonio älv. Fyra
analyser på detta vatten visar en selenhalt på i medeltal 0,26 µg/L (variation mellan 0,2 och 0,35). Detta kan
betraktas som en låg halt och visar att selenhalten i Muonio älv nedströms bolagets utsläppspunkt aldrig
kommer att nå upp till ovan redovisade riktvärde d.v.s. inga negativa effekter på det akvatiska ekosystemet
förväntas till följd av seleninnehållet i klarningsmagasinet.
När det gäller sulfat har de årliga utsläppen i slutet på drifttiden beräknats uppgå till 3073 ton/år vilket ger upphov
till en haltökning i Muonio älv på 0,63 mg/L vid medelvattenföring. För sulfat finns i nuläget ingen
miljökvalitetsnorm och inte heller något kanadensiskt riktvärde.

7.3.4.2

Maximala koncentrationer

För att bedöma vilka maximala koncentrationer som kan uppkomma i Muonio älv nedströms utsläppspunkten
har de beräknade utsläppen under driftår 12, som i modellen innebär länshållning i samtliga dagbrott (Tapuli,
Palotieva och Sahavaara), ansatts i vattenflödet vid en lågvattensituation (medellågvattenföring, MLQ), se
Tabell 23. Motsvarande beräkningar vid lägsta lågvattenföring (LLQ) under perioden 1999-2017 (dygnsvärde)
har utförts nedströms Kaunis Irons utsläppspunkt i Muonio älv, se Tabell 24.
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Tabell 23: Beräknade maximala koncentrationer i Muonio älv nedströms utsläppspunkten. Medellågvattenföring i
Muonio älv (MLQ) 13,4 m3/s. BG avser bedömningsgrund för SFÄ och GV-norm avser gränsvärde för kemisk
status för maximal koncentration.

Ämne

Beräknad
koncentration
(µg/L)

Maximal
koncentration
(µg/L) i SS38
(2011-2018)

Total koncentration i
Muonio älv nedströms
utsläppspunkten (µg/L),
Goldsim

BG

GV-norm

As

0,015

0,16

0,175

7,9

Cd

0,0005

0,04

0,040

Cr

0,21

-

-

Cu

0,06

-

-

Hg

0,00015

0,04

0,04

0,07

Ni

1,26

0,47

1,7

34

Pb

0,03

0,89

0,9

14

U

0,5

0,2

0,7

Zn

2,4

-

-

NH4-N

15,5

40,1

55,6

6,8

NO3-N

52,9

109,1

162,0

11 000

Tot-N

84,8

-

-

0,45

8,6

Tabell 24: Beräknade maximala koncentrationer i Muonio älv nedströms utsläppspunkten. Lägsta lågvattenföring
i Muonio älv (LLQ) 9,1 m3/s. BG avser bedömningsgrund för SFÄ och GV-norm avser gränsvärde för kemisk
status för maximal koncentration.

Ämne

Beräknad
koncentration
(µg/L)

Maximal
koncentration
(µg/L) i SS38
(2011-2018)

Total koncentration i
Muonio älv nedströms
utsläppspunkten (µg/L),
Goldsim

BG

GV-norm

As

0,019

0,16

0,179

7,9

Cd

0,0006

0,04

0,041

Cr

0,265

-

-

Cu

0,075

-

-

Hg

0,00018

0,04

0,040

0,07

Ni

1,585

0,47

2,055

34

Pb

0,0414

0,89

0,931

14

0,45
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Ämne

Beräknad
koncentration
(µg/L)

Maximal
koncentration
(µg/L) i SS38
(2011-2018)

Total koncentration i
Muonio älv nedströms
utsläppspunkten (µg/L),
Goldsim

BG

U

0,637

0,21

0,847

8,6

Zn

3,042

-

-

NH4-N

19,55

40,1

59,65

NO3-N

66,82

109,1

175,9

Tot-N

107,0

-

-

GV-norm

11000

Av Tabell 23 framgår att varken bedömningsgrund eller gränsvärdesnorm för maximala koncentration överskrids
i Muonio älv till följd av utsläppen under driftår 12. När det gäller bedömningsgrunden för ammoniakkväve som
är fastställd till 6,8 µg/L har en överslagsmässig beräkning utförts (enligt formel i HVMFS 2019:25) baserat på
NH4-N-halten i tabellen (55,598 µg/L), ett konservativt valt pH-värde på 7,5 och en vattentemperatur på +15°C.
Beräkningen visar en halt ammoniak-kväve på 0,48 µg/L, alltså väl under bedömningsgrunden.
Den maximala koncentrationen av sulfat har beräknats till 8,48 mg/L vid MLQ och 10,85 vid LLQ. För sulfat
finns i nuläget ingen miljökvalitetsnorm och inte heller något kanadensiskt riktvärde.

7.3.4.3

Kumulativa effekter

På den finska sidan gränsen pågår planering av ett annat gruvprojekt (Hannukainen) där det också planeras att
avleda vatten från gruvområdet till Muonio älv. Den i nuläget redovisade utsläppspunkten ligger cirka 10 km
nedströms SS 39. De utsläppsdata som redovisas för Hannukainen är inte slutliga och det pågår arbete med
att se över dessa senare under 2020 De data som redovisas under detta avsnitt kan därför sägas vara
preliminära och kan komma att justeras senare i år. Bedömningen är ändå att storleksordningen på de utsläpp
som redovisas är tillräcklig för att bedöma de tänkta kumulativa effekterna i Muonio älv (påverkan från både
verksamheten i Kaunisvaara och Hannukainen).
I Tabell 25 redovisas de kumulativa effekterna av att utsläpp till Muonio älv sker från de båda gruvområdena
samtidigt. Utsläppen från Hannukainen avser, precis som för Tapuli, driftår 12. I tabellen redovisas även den
högsta årsmedelhalten strax uppströms utsläppspunkten (SS38) under perioden 2011-2018. Biotillgängliga
halter redovisas tillsammans med totalhalter (inom parentes) i de fall totalhalten överskrider bedömningsgrunden.
Tabell 25: Beräknade utsläpp från verksamheterna i Kaunisvaara och Hannukainen samt årsmedelhalter i Muonio
älv nedströms utsläppspunkten från Hannukainen (avrundade värden). Medelvattenföring i Muonio älv (MQ) 162
m3/s. BG avser bedömningsgrund för SFÄ och GV-norm avser gränsvärde för kemisk status.

Ämne

Tapuli
(kg/år)

Hannukain
en (kg/år)

Beräknad
Högsta
koncentrat årsmedel i
ion (µg/L)
SS38
(µg/L)

Total
BG
koncentrat
ion (µg/L)

As

5,4

2

0,0015

0,07

0,071

Cd

0,17

33

0,0065

0,01

0,016

GV-norm

0,5 (n)
0,08*
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Ämne

Tapuli
(kg/år)

Hannukain
en (kg/år)

Beräknad
Högsta
koncentrat årsmedel i
ion (µg/L)
SS38
(µg/L)

Total
BG
koncentrat
ion (µg/L)

GV-norm

Cr

76

14

0,018

0,25

0,27

3,4

Cu

22

1 200

0,24

0,39

0,04 (0,63)

0,5 (b)

Hg

0,054

0,6

0,00013

nd

-

Ni

456

600

0,21

0,22

0,43

4 (b)

Pb

12

6

0,0035

0,06

0,064

1,2 (b)

U

180

100

0,055

0,1

0,16

0,17 (n)

Zn

870

200

0,21

4,16

4,4

5,5 (n, b)

NO3-N

19 200

97 300**

23

62,6

85

2 200

* Hårdhetsklass 2, ** uppskattat från tot-N (antagit att 62% av tot-N utgörs av NO3-N, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b)
avser biotillgänglig koncentration

Redovisade data i Tabell 25 visar att utsläppen från de båda gruvområdena under driftår 12 inte leder till att
överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Årsmedelhalten av koppar (Cu) beräknas uppgå till 0,629 µg/L
vilket är över bedömningsgrunden, men för koppar gäller bedömningsgrunden biotillgänglig koncentration.
Baserat på den högsta procentuella andelen biotillgänglig halt koppar i SS39 (7,1% av totalhalten), se avsnitt
7.3.4.1, motsvarar 0,629 µg/L cirka 0,04 µg/L biotillgänglig koncentration.
Utsläppen av ammonium-kväve finns inte redovisade för Hannukainen.
För att bedöma vilka maximala koncentrationer som kan uppkomma i Muonio älv nedströms utsläppspunkten
från Hannukainen har utsläppen under driftår 12 från båda gruvorna fördelats i vattenflödet vid en
lågvattensituation (medellågvattenföring, MLQ), se Tabell 26.
Tabell 26: Beräknade maximala koncentrationer i Muonio älv nedströms utsläppspunkten från Hannukainen vid
utsläpp från båda gruvområdena vid medellågvattenföring i Muonio älv (MLQ) 14,3 m3/s. BG avser
bedömningsgrund för SFÄ och GV-norm avser gränsvärde för kemisk status.

Ämne

Beräknad
koncentration
(µg/L)

Maximal
koncentration
(µg/L) i SS38
(2011-2018)

Total
koncentration
(µg/L)

BG

As

0,016

0,16

0,18

7,9

Cd

0,073

0,04

0,11

Cr

0,200

-

-

Cu

2,7

-

-

Hg

0,0014

0,04

0,041

GV-norm

0,45

0,07
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Ämne

Beräknad
koncentration
(µg/L)

Maximal
koncentration
(µg/L) i SS38
(2011-2018)

Total
koncentration
(µg/L)

BG

GV-norm

Ni

2,3

0,47

2,8

34

Pb

0,04

0,89

0,93

14

U

0,63

0,21

0,84

Zn

2,4

-

-

NO3-N

258

109,1

367

8,6

11000

Tabell 27: Beräknade maximala koncentrationer i Muonio älv nedströms utsläppspunkten från Hannukainen vid
utsläpp från båda gruvområdena vid lägsta lågvattenföring i Muonio älv (LLQ) 9,1 m 3/s. BG avser
bedömningsgrund för SFÄ och GV-norm avser gränsvärde för kemisk status.

Ämne

Beräknad
koncentration
(µg/L)

Maximal
koncentration
(µg/L) i SS38
(2011-2018)

Total
koncentration
(µg/L)

BG

As

0,025

0,16

0,185

7,9

Cd

0,110

0,04

0,150

Cr

-

-

Cu

-

-

GV-norm

0,45

Hg

0,002

0,04

0,042

0,07

Ni

3,492

0,47

3,962

34

Pb

0,059

0,89

0,949

14

U

0,936

0,21

1,146

Zn

3,553

-

-

NO3-N

385,52

109,1

494,62

8,6

11000

Av Tabell 26 och Tabell 27 framgår att bedömningsgrund eller gränsvärdesnorm för maximala koncentrationer
inte överskrids i Muonio älv vid vare sig MLQ eller LLQ till följd av utsläppen under driftår 12, när båda gruvorna
är i drift.
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Exponeringsscenarier för relevanta kemikalier i processvatten

De processkemikalier som är av störst betydelse när det gäller påverkan på vattenmiljön är s.k. xantater
(flotationskemikalier). De aktuella xantaterna är natriumisopropylxantat (SIPX) och kalium- eller
natriumamylxantat (PAX). Vad gäller övriga processkemikalier är det främst innehållet av fosfor som kan bidra
till en påverkan, men då fosfor kontrolleras både i det vatten som avleds till recipient och i själva recipienten
avhandlas inte fosfor närmare i denna beskrivning.
I avsnitt 7.3.2 i den tekniska beskrivningen samt avsnitt 8.5 och Bilaga B i avfallshanteringsplanen redovisas
beräknad mängd xantater som kan avbördas till Muonio älv via sandmagasinets klarningsmagasin. Denna
mängd är beräknad till 9,5 ton/år. När det gäller aktuella xantater har de likvärdiga miljöegenskaper, men PAX
anses vara något mindre toxiskt än SIPX. För det fortsatta resonemanget antas därför att all xantat som kan nå
älven utgörs av SIPX.
I ett bemötande till ansökan om tillstånd för gruvverksamhet i Hannukainen (Bemötande till ansökan om
miljötillstånd 2018-03-14 (Hannukainen Mining/Pöyry) redovisas data för bl.a. xantaternas giftighet för
vattenlevande organismer. Vad beträffar SIPX redovisas följande värden för NOEC (No Observed Effect
Concentration), vilket avser den högsta halt som inte medför någon påverkan på respektive art:



Vattenloppa i sötvatten NOEC (24h) 23,48 mg/L



Vattenloppa i havsvatten NOEC (30 dygn) 79,33 mg/L



Sötvattenalg NOEC (30h) 26,77 mg/L



Havsvattenalg NOEC (30h) 2,68 mg/L



Sötvattenfisk NOEC (28 dygn) 0,43 mg/L



Havsvattenfisk NOEC (28 dygn) 2,17 mg/L

I det nämnda bemötandet redovisas även ett uppskattat PNEC-värde på 0,217 mg/L där PNEC står för
Predicted No Effect Concentration, alltså den halt vid vilken ingen påverkan sker på någon art i det akvatiska
ekosystemet.
Baserat på den mängd xantat som kan avbördas till Muonio älv har de förväntade koncentrationerna i älven
beräknats, se Tabell 28.
Tabell 28: Förväntade Xantathalter i Muonio älv.

9,5 ton avleds till Muonio älv
Vid medelvattenföring (MQ=154 m3/s)

Vid lågvattenföring (MLQ=13,4 m3/s)

Beräknad konc. 0,002 mg/L

Beräknad konc. 0,0225 mg/L

Den beräknade koncentrationen ovan är i båda fallen tydligt lägre än det uppskattade PNEC-värdet (0,217
mg/L). Av den anledningen bedöms ingen negativ påverkan på det akvatiska ekosystemet uppkomma till följd
av xantatanvändningen.
När det gäller s.k. skumbildare såsom polypropylenglykol och polyetylenglykol är dessa inte märkningspliktiga
enligt CLP-förordningen (1272/2008/EG). Enligt information i ett säkerhetsdatablad från Carl Roth GmbH är
polyetylenglykol ej farligt för vattenmiljön. Ett NOEC-värde finns angivet i säkerhetsdatabladet och detta uppgår
till 17,475 mg/L för vatteninvertebrater. Vad beträffar polypropylenglykol anges i ett säkerhetsdatablad från Fred
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Holmberg & Co att ekotoxikologiska data ej finns tillgängliga för produkten, men att den förväntas vara lätt
nedbrytbar och inte bioackumulerbar. Propylenglykol används ofta som tillsats i livsmedel. Några miljörisker
bedöms inte uppkomma till följd av användningen av polypropylenglykol och polyetylenglykol, och
koncentrationen av polyetylenglykol i Muonio älv kommer aldrig att nå upp till NOEC-värdet ovan.

7.3.4.5

Samlad bedömning av framtida belastning

De beräkningsresultat som redovisas under avsnitt 7.3.4.1 - 7.3.4.3 visar att haltökningar av metaller och
kväveföreningar i recipienten Muonio älv, till följd av planerad verksamhet, kommer att vara marginella.
Resultaten visar även att gällande svenska miljökvalitetsnormer (bedömningsgrunder för SFÄ och gränsvärden
för kemisk status) kommer att innehållas i älven, även på kvalitetsfaktornivå. Inte heller kommer normerna att
äventyras. Vidare kan konstateras att de kumulativa effekter som kan uppkomma i älven om både gruvorna i
Kaunisvaara och Hannukainen vore i drift samtidigt inte heller är av sådan omfattning att de svenska
miljökvalitetsnormerna i älven inte kan innehållas.
De beräknade halterna i Muonio älv nedströms utsläppspunkten överensstämmer tämligen väl med de
koncentrationer som uppmätts i provtagningspunkten SS39. Detta indikerar att en framtida samtidig gruvdrift i
både Tapuli och Sahavaara inte kommer att leda till någon ökad föroreningsbelastning i Muonio älv av betydelse
jämfört med i nuläget. Om nollalternativet definieras som det fall att verksamheten bedrivs enligt nuvarande
tillstånd, kan konstateras att skillnaden mellan sökt verksamhet och nollalternativet blir mycket liten när det
gäller recipientpåverkan i Muonio älv.

7.3.4.6

Skyddsåtgärder – vattenkvalitet



Uppsamlat vatten från Sahavaara dagbrott och den del av gråbergsupplaget som inrymmer potentiellt
vittringsbenäget gråberg kommer att genomgå behandling med kemisk fällning genom tillsatts av järnsulfat
och pH-justering med släckt kalk följt av ett sedimenteringssteg.



För att förbättra sedimentering av de minsta partiklarna (<5 mikroner) i klarningsmagasinet kan
flockningsmedel komma att tillsättas vid behov.



På grund av flotationssandens egenskaper avser bolaget att deponera denna under vattenmättade
förhållanden. Dels avses den deponeras i den före detta bergtäkten inom industriområdet (och eventuellt
i något av dagbrotten när dessa väl är utbrutna och avslutade), dels i en avskild cell inom sandmagasinets
sydvästra del då denna utgör en lokal lågpunkt. Då deponeringen kommer ske i reducerade miljöer
begränsas därmed de oxidationsprocesser som annars kan mobilisera metallinnehållet i avfallet.

7.3.5

Verksamhetens påverkan - vattenflöden

Nuvarande och planerad verksamhet påverkar vattenflöden i närliggande vattendrag genom dämningar och
ianspråktagande av avrinningsområden för verksamhetens anläggningar. I nuvarande tillståndsgivna
verksamhet medför processvattenmagasinet en dämning av flödet till Rässioja, Kaunisjärvi och Patojoki.
Dämningen av det naturliga flödet vid klarningsmagasinet är begränsad och anläggningens funktion är i
huvudsak att fungera som sedimentationsyta och regleringsmagasin för vatten som recirkuleras i
anrikningsprocessen, se avsnitt Vattenhantering 4.9 ovan.
För de vattendrag vars avrinningsområde tas i anspråk av verksamheten uppskattas påverkan på vattendraget
att vara samma som den andel av totalytan som tas i anspråk vilket förenklat förutsätter att hela
avrinningsområdet bidrar lika mycket till vattendragets flöde. I Tabell 29 nedan redovisas arealer för de
avrinningsområden som verksamhetens anläggningar tar i anspråk.
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Tabell 29: Storlek på uppskattade avrinningsområden för respektive anläggningsdel inom verksamhet

Anläggningsdel

Area (km2)

Kommentar

Tapuli gråbergsupplag

3,1

Tillståndsgivet

Tapuli dagbrott

1,8

Tillståndsgivet

Processvattenmagasin

0,3

Tillståndsgivet

Kaunisvaara industriområde

0,9

Tillståndsgivet

Sandmagasin

5,9

Utökning ca 1,5 km2

Klarningsmagasin

0,1

Utökning ca 0,06 km2

Palotieva dagbrott

0,13

Tillkommande

Sahavaara dagbrott

1,1

Tillkommande

Sahavaara gråbergsupplag

2,7

Tillkommande

Anläggningarnas lokalisering i förhållande till avrinningsområden för ytvattenförekomster enligt VISS redovisas
i Figur 48 nedan.
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Figur 48: Nuvarande och planerade anläggningar i Kaunisvaara gruvverksamhet i förhållande till
avrinningsområden enligt VISS.

Av figuren framgår att den största påverkan till följd av markanspråk sker i avrinningen till de mindre
vattendragen Kaunisjärvi och Patojoki. Detta markanspråk ingår i huvudsak redan i tillståndsgiven verksamhet,
förutom den planerade utökningen av sandmagasinet. Det utökade markanspråket vid sandmagasinet påverkar
till viss del även avrinningsområdet till Aareajoki, liksom tillkommande markanspråk vid Palotieva. Den
planerade verksamheten vid Sahavaara ianspråktar delar av avrinningsområdet till Kaunisjoki.
Den planerade verksamhetens påverkan på flöden (vattenföring) i vattendragen har beräknats och resultaten
redovisas i Tabell 30 nedan. Påverkan på vattenföringen redovisas för medelhögvattenflöde (MHQ),
medelvattenflöde (MQ) och medellågvattenflöde (MLQ). Det bedömda ostörda (naturliga) flödet i de berörda
ytvattenförekomsterna har hämtats från SMHI:s hydrologiska modell, S-HYPE.
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Tabell 30: Beräknad påverkan på vattenföring i ytvattenförekomst

Jämförelsepunkt

MHQ
(m3/s)

MQ
(m3/s)

MLQ
(m3/s)

Påverkan
MHQ
(m3/s)

Påverkan
MQ
(m3/s)

Påverkan
MLQ
(m3/s)

Kaunisjoki vid
Sahavaara

19,7

1,97

0,28

-0,624

-0,062

-0,009

Kaunisjärvi innan
Patojoki

0,43

0,10

0,02

-0,162

-0,038

-0,008

Patojoki innan
Vähäjoki

0,470

0,110

0,020

-0,162

-0,038

-0,008

Kaunisjoki innan
Patojoki

33,20

3,260

0,400

-0,624

-0,062

-0,009

Patojoki innan
Kaunisjoki

2,69

0,35

0,06

-0,612

-0,087

-0,018

Mellajoki innan
Aareajoki

3,42

0,320

0,040

-0,140

-0,013

-0,002

Aareajoki innan
Kaunisjoki

20,4

1,90

0,220

-0,243

-0,032

-0,005

Kaunisjoki innan
Aareajoki

36,0

3,65

0,46

-1,237

-0,150

-0,018

Kaunisjoki efter
Aareajoki

56,40

5,55

0,68

-1,480

-0,182

-0,032

De jämförelsepunkter i vattenförekomsterna som valts ut för att användas som referens vid beräkningen
redovisas på karta i Figur 49.
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Figur 49: Jämförelsepunkter vid de olika ytvattenförekomsterna i verksamhetens närområde.

Grundvattenavsänkningens påverkan på vattenföringen vid fullt utbrutna har beräknats för två punkter dels
Kaunisjoki vid Sahavaara dels Aareajoki innan sammanflödet med Kaunisjoki. Resultaten från
modellberäkningarna ger en minskad tillrinning via grundvatten om till Kaunisjoki ca 0,08 m 3/s vid fullt utbrutet
dagbrott i Sahavaara. Den minskade tillrinningen till Aareajoki beräknas uppgå till ca 0,07 m 3/s vid fullt utbrutna
dagbrott i Tapuli och Palotieva.
Medelvattenföringen per månad för Aareajoki och Kaunisjoki mellan år 2004 och 2018 redovisas i Figur 50.
Verksamhetens påverkan visas i figuren med linjen minska avrinning. Effekter från grundvattenavsänkningen
är konstant över året vilket medför att påverkan från gruvan blir störst under lågvattenperioder vintertid.
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Figur 50: Medelvattenföring per månad i Aareajoki (övre graf) och Kaunisjoki (undre graf).

7.3.5.1

Flödesförändringar i vattendrag och inverkan på ekologisk status

Flödesförändringar i vattendragen till följd av vattenbortledningen från gruvområdet finns redovisat i avsnitt
7.3.5. Av redovisningen framgår att flödesminskningar har skett och kommer att fortsatt ske i framför allt
Kaunisjärvi och Patojoki fram till dess verksamheten avslutas. Flödesminskningen beror på att de naturliga
ytvattendelarna förflyttats till följd av anläggningarna varvid mindre vatten avrinner mot Kaunisjärvi och Patojoki.
När det gäller flödesminskningarna inverkan på ekologiskt status kan följande konstateras. I Havs- och
vattenmyndighetens föreskrift 2019:25, med tillhörande vägledning, finns angivet kvalitetsfaktorer för
hydrologisk regim i sjöar och vattendrag. För sjöar skall kvalitetsfaktorn hydrologisk regim klassificeras utifrån
vattenståndsvariation, avvikelse i vinter- och sommarvattenstånd och vattenståndets förändringstakt i sjöar. I
vägledningen beskrivs hur detta skall genomföras och det framgår av vägledningen att klassificeringen avser
förhållandet mellan reglerade och oreglerade förhållanden i sjöar. Kaunis Irons verksamhet innebär dock ingen
reglering av vattenståndet eller flödet i Kaunisjärvi utan en generell minskad tillrinning till sjön p.g.a. ett reducerat
avrinningsområde. Detta innebär att den hydrologiska regimen i sig inte har förändrats eller kommer att
förändras i Kaunisjärvi även om omsättningstiden i sjön har ökat.
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I vattendrag skall kvalitetsfaktorn hydrologisk regim klassificeras utifrån parametrarna specifik flödeseffekt,
volymsavvikelse, flödets förändringstakt samt vattenståndets förändringstakt. I vägledningen beskrivs hur detta
skall genomföras och det framgår även här att klassificeringen avser förhållandet mellan reglerade och
oreglerade förhållanden i vattendrag. Kaunis Irons verksamhet innebär ingen reglering av vattenståndet eller
flödet i Patojoki utan en generell minskad tillrinning till vattendraget p.g.a. ett reducerat avrinningsområde. Detta
innebär att den hydrologiska regimen i sig inte har förändrats eller kommer att förändras i Patojoki även om
vattenföringen minskar.
Enligt informationen i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i sjöar inte
klassad för Kaunisjärvi. I Patojoki är däremot hydrologisk regim i vattendrag klassad till hög status baserat på
parametern specifik flödesenergi (de tre övriga parametrarna är ej klassade).

Skyddsåtgärder – vattenflöden

7.3.5.2

Dämningar och länshållning till följd av gruvverksamhet medför oundvikligt att vattenflöden förändras i de
vattendrag som direkt berörs. I nuvarande tillståndsgivna verksamhet medför processvattenmagasinets damm
en dämning av Rässioja, vilket medfört ett minskat flöde till Kaunisjärvi. Inom ramen för gällande kontrollprogram
utförs mätning av vattennivå i Kaunisjärvi samt flödet nedströms i Patojoki.
Ianspråktagande av avrinningsområden för verksamhetens anläggningar kan påverka flödet i berörda
närliggande vattendrag. Genom att så långt som möjligt avleda opåverkat vatten som samlas i avskärande diken
kring verksamhetens anläggning mot recipient begränsas påverkan på flödet.

7.3.6

Spridning och spädning av bräddvatten i Muonioälven

Kaunis Iron har låtit WSP utreda hur bräddvatten från verksamheten sprids och späds i recipienten Muonio älv.
Andelen bräddningsvatten i Muonioälven varierar över året beroende på älvens flödesvariation och mängden
bräddat vatten. Bilaga H16 redovisar modellresultat för olika scenarier vilka visar att plymen av bräddvatten
sprider sig i strömmens riktning längs vattendragets östra strand. Först där älven svänger av i ostsydostlig
riktning strax efter mätpunkten SS39 ca 1,3 km nedströms utloppet börjar en tydligare omblandning över älvens
bredd ske. Samma mönster ses för alla scenarier, även om omfattningen av utbredningen/spridningen varierar
mellan scenarierna. Därmed varierar också hur lång sträcka av älven som behövs för att bräddvattnet skall
omblandas fullt ut med älvens vatten. I Tabell 31 redovisas resultat för varje scenario avseende beräknad längd
tills utsläppet nått full omblandning, samt spädningstal och procentuell andel av bräddvatten i position SS39
respektive SS55. Om det skulle finnas önskemål om att även provta i en position där fullständig omblandning
skett i Muonio älv och när spädningen är som lägst (april månad), bör denna provtagningslokal ligga cirka 3 km
nedströms utsläppspunkten.
Tabell 31: Modellresultat för andel bräddvatten samt spädningstal i Muonioälven

År

Period

2018 Dec-mars

SS39 [%] Spädningstal SS55 [%] Spädningstal Full omblandning
0.32

313

0,006

16667

2,7

April

1.23

82

0,39

256

3

Maj-Juni

0.06

1563

0,01

10

6

Juli-Nov

0.16

642

0,04

2500

2,7

-

-

-

-

106

0,3

333

1,7

2019 Dec-mars* April

0.94
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Maj-Juni

0.13

762

0,03

3333

2,3

Juli-Nov

0.11

901

0,03

3333

7,5

0.63

159

0,17

588

2,5

April

1.73

58

0,64

156

2,1

Maj-Juni

0.54

186

0,1

1000

6

Juli-Nov

0.58

173

0,17

588

7,4

2027 Dec-mars

*Bräddvattenflöde till älven har under denna period varit 0 m3/s.
De modellerade spridningsscenarierna för april visar den högsta andelen bräddvatten i mätpunkterna SS39 och
SS55. Då uppvisar älven lägst utspädning av bräddvatten på grund av att bräddflödet är förhållandevist högt
jämfört med älvens flöde. Muonioälvens flöde är i april ca 50–280 gånger större än bräddflödet. I de olika
scenarierna varierar utspädningen mellan bräddvatten och älvvatten i provtagningspunkt SS39 mellan 53–1563,
vilket betyder att 1,73–0,06% av vattnet i mätpunkten har sitt ursprung i bräddavloppet. I provtagningspunkt
SS55 varierar spädningsfaktorn mellan 156–16 667 gånger, vilket betyder att 0,64–0,006% av vattnet i
mätpunkten har sitt ursprung i bräddavloppet.
Provpunkten SS39 ligger i utsläppsplymens centrumlinje och 0,06–1,73% av vattnet i mätpunkten beräknas ha
sitt ursprung i bräddavloppet. I SS55 har bräddvatten blandats ut över hela älvens bredd och djup och där
beräknas mellan 0,006–0,64% av vattnet i mätpunkten ha sitt ursprung i bräddavloppet. När data från provpunkt
SS39 utvärderas bör hänsyn tagas till denna provpunkt överskattar den omblandade koncentrationen i älven
som helhet med 0,63 till 10 ggr.

7.3.7

Belastning på ytvatten efter stängning

Beräknat fördelning av framtida läckage från anläggningarna till ytvattendrag efter stängning redovisas i Tabell
32. Fördelningen baseras på ytvattendelarnas lägen. Allt läckage kommer förr eller senare att nå Kaunisjoki
nedströms tillflödet från Aareajoki. Uppgifter om naturlig medelvattenföring är hämtade från PM Hydrogeologi
(bilaga H2).
Tabell 32: Beräknat fördelning av framtida läckage efter stängning.

Anläggning/yta

Aareajoki innan
Kaunisjoki

Kaunisjärvi
innan Patojoki

Tapuli gråbergsupplag

36%

64%

Tapuli dagbrott

100%

Palotieva dagbrott

100%

Sandmagasinet

30%

Klarningsmagasinet

30%

Kaunisjoki innan
Aareajoki

Kaunisjoki vid
Sahavaara

40%
100%

Sahavaara dagbrott

100%

Sahavaara
gråbergsupplag

100%
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Medelvattenföring (MQ)

1,9 m3/s

0,10 m3/s

3,65 m3/s

1,97 m3/s

Bakgrundshalter från
provpunkt

SS56

SS10

SS21

SS07

7.3.8

Kvalitativ påverkan i vattenförekomster efter stängning

I nedanstående kapitel 7.3.8.1 till 7.3.8.5 redovisas påverkan i nedströms vattenförekomster i form av
beräknade koncentrationer samt högsta årsmedel i för vattenförekomsten representativ provpunkt. För samtliga
tabeller gäller; BG avser bedömningsgrund för SFÄ, GV-norm avser gränsvärde för kemisk status, röd siffra
markerar överskridande av BG eller GV-norm. Beräkningar av biotillgänglig koncentration har utförts med biomet ver. 4.0 och redovisas i löpande text.

7.3.8.1

Kaunisjoki vid Sahavaara

Efter stängning kommer läckaget från Sahavaara dagbrott och Sahavaara gråbergsupplag att avrinna söderut
mot Kaunisjoki. I Tabell 33 visas beräknade koncentrationer i Kaunisjoki vid Sahavaara. I tabellen redovisas
också den högsta årsmedelhalten vid provpunkt SS07 under perioden 2009-2018.
Tabell 33: Beräknade årsmedelhalter i Kaunisjoki vid Sahavaara. Medelvattenföring 1,97 m3/s.

Ämne

Mängd per
år (gram)**

Beräknad
koncentrati
on (µg/L)

Högsta
årsmedel i
SS07 (µg/L)

Total
koncentrati
on (µg/L)

BG

GV-norm

As

2,5

0,00004

0,1

0,100

0,5(n)

Cd

0,031

<0,00001

0,01

0,010

Cr

39,28

0,00063

0,32

0,321

3,4

Cu

10,53

0,00017

0,04(b) 0,58

0,04(b) 0,580

0,5 (b)

Hg

-

-

-

-

Ni

199,14

0,0032

0,23

0,233

4 (b)

Pb

5,83

0,00009

0,08

0,080

1,2 (b)

U

94,03

0,0015

0,09

0,092

0,17 (n)

Zn

452,16

0,0073

5,1

5,107

5,5 (n, b)

NO3-N (kg)

1132 kg

18,22

26,18

44,40

2200

0,08*

* Hårdhetsklass 2, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration, ** läckage från Sahavaara
dagbrott (100%) och Sahavaara gråbergsupplag (100%)

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. Totalhalten koppar beräknas
uppgå till 0,58 µg/L, men en beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på 0,04 µg/L vilket är klart
under bedömningsgrunden. Det kan konstateras av bidraget från anläggningarna blir försumbart i
sammanhanget.
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Kaunisjärvi innan Patojoki

Efter stängning kommer 64% av läckaget från Tapuli gråbergsupplag och 30% av läckaget från sandmagasinet
att avrinna mot Kaunisjärvi. I Tabell 34 visas beräknade koncentrationer i Kaunisjärvi. I tabellen redovisas också
den högsta årsmedelhalten vid provpunkt SS10 under perioden 2009-2018. Beräkningar av biotillgänglig
koncentration har utförts med bio-met ver. 4.0 och redovisas i löpande text.
Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde förutom för uran (2,763 µg/L).
Totalhalten koppar beräknas uppgå till 0,701 µg/L, men en beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett
värde på 0,02 µg/L vilket är klart under bedömningsgrunden. Totalhalten zink beräknas uppgå till 13,03 µg/L
och beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på 3,38 µg/L d.v.s. under bedömningsgrunden.
När det gäller uran har Kemakta Konsult AB utrett förekomstformerna av uran i recipientvatten vid Tapuli gruva
(se bilaga H4). Denna utredning har visat att de toxiska formerna av uran som har betydelse för
recipientpåverkan, uranyljon och uranylhydroxid, föreligger i mycket låga koncentrationer motsvarande cirka
0,7% av totalhalten uran. Om denna siffra appliceras på totalhalten uran i tabell 34 ger det en koncentration av
de toxiska formerna på 0,019 µg/L, alltså under bedömningsgrunden. Det kan tilläggas att andelen av de toxiska
formerna av uran i processvattnet (PRO6) är ännu lägre, cirka 0,008% i medeltal med en årsmedelvariation
mellan 0,0002% och 0,024% under perioden 2012-2018 (figur 6-9 i bilaga H4).
Tabell 34: Beräknade årsmedelhalter i Kaunisjärvi. Medelvattenföring 0,1 m3/s

Ämne

Mängd per
år (gram)**

Beräknad
koncentration
(µg/L)

Högsta
årsmedel i
SS10 (µg/L)

Total
koncentration
(µg/L)

BG

GV-norm

As

29,21

0,0093

0,13

0,139

0,5(n)

Cd

0,06

0,00002

<0,02

<0,02

Cr

0,83

0,00026

0,34

0,340

3,4

Cu

477,1

0,151

0,02 (b) 0,55

0,701

0,5 (b)

Hg

-

-

-

-

Ni

7999,8

2,537

0,38

2,917

4 (b)

Pb

12.82

0,0041

0,12

0,124

1,2 (b)

U

8493,0

2,693

0,07

2,763

0,17 (n)

Zn

13640,3

4,325

3,38 (b) 8,7

3,38 (b) 13,03

5,5 (n, b)

NO3-N (kg)

0 kg

0

177,3

177,3

2200

0,08*

* Hårdhetsklass 2, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration, ** läckage från Tapuli
gråbergsupplag (64%) och Sandmagasinet (30%)

7.3.8.3

Kaunisjoki innan Aareajoki

Efter stängning kommer 100% av läckaget från Klarningsmagasinet och 40% av avrinningen från
Sandmagasinet att avrinna mot Kaunisjoki innan tillflödet från Aareajoki. I Tabell 35 visas beräknade
koncentrationer i Kaunisjoki. I tabellen redovisas också den högsta årsmedelhalten vid provpunkt SS21 under
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perioden 2009-2018. Beräkningar av biotillgänglig koncentration har utförts med bio-met ver. 4.0 och redovisas
i löpande text.
Tabell 35: Beräknade årsmedelhalter i Kaunisjoki innan Aareajoki. Medelvattenföring 3,65 m3/s.

Ämne

Mängd per
år (gram)**

Beräknad
koncentrati
on (µg/L)

Högsta
årsmedel i
SS21 (µg/L)

Total
koncentrati
on (µg/L)

BG

GV-norm

As

3,06

0,00003

0,1

0,100

0,5(n)

Cd

0,08

0,000001

<0,01

<0,01

Cr

0

0

0,31

0,310

3,4

Cu

25

0,00022

0,03 (b) 0,56

0,03 (b) 0,56

0,5 (b)

Hg

-

-

-

-

Ni

17,33

0,00015

0,24

0,240

4 (b)

Pb

1,73

0,00002

0,07

0,070

1,2 (b)

U

0,16

0,000001

0,1

0,100

0,17 (n)

Zn

11,17

0,0001

2,89 (b) 7,5

7,500

5,5 (n, b)

NO3-N (kg)

0 kg

0

22,1

22,1

2200

0,08*

* Hårdhetsklass 2, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration, ** läckage från
Klarningsmagasinet (100%) och Sandmagasinet (40%)

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. Totalhalten koppar beräknas
uppgå till 0,56 µg/L och totalhalten zink till 7,5 µg/L. Beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på
0,03 µg/L för koppar och 2,89 µg/L för zink vilket är under bedömningsgrunden. Det kan konstateras av bidraget
från anläggningarna blir försumbart i sammanhanget.

7.3.8.4

Aareajoki innan Kaunisjoki

Efter stängning kommer 36% av läckaget från Tapuli gråbergsupplag, 100% av läckaget från Tapuli dagbrott,
100% av läckaget från Palotieva dagbrott och 30% av läckaget från Sandmagasinet att avrinna mot Aareajoki.
I Tabell 36 visas beräknade koncentrationer i Aareajoki. I tabellen redovisas också den högsta årsmedelhalten
vid provpunkt SS56 under perioden 2014-2018. Beräkningar av biotillgänglig koncentration har utförts med biomet ver. 4.0 och redovisas i löpande text.

132

20-03-16

18101619

Tabell 36: Beräknade årsmedelhalter i Aareajoki. Medelvattenföring 1,9 m 3/s.

Ämne

Mängd per
år (gram)**

Beräknad
koncentrati
on (µg/L)

Högsta
årsmedel i
SS56 (µg/L)

Total
koncentrati
on (µg/L)

BG

GV-norm

As

17,85

0,0003

0,08

0,080

0,5(n)

Cd

0,095

0,000002

<0,01

<0,01

Cr

2,61

0,00004

0,25

0,250

3,4

Cu

276,79

0,0046

0,02(b) 0,7

0,705

0,5 (b)

Hg

-

-

-

-

Ni

4503,9

0,075

0,51

0,585

4 (b)

Pb

8,42

0,00014

0,08

0,080

1,2 (b)

U

4761,5

0,079

0,13

0,109(n)
0,209

0,17 (n)

Zn

7657,1

0,128

2,96(b) 12,15

12,28

5,5 (n, b)

NO3-N (kg)

137,57 kg

2,296

18,3

20,6

2200

0,08*

* Hårdhetsklass 2, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration, ** läckage från Tapuli
gråbergsupplag (36%), Tapuli dagbrott (100%), Palotieva dagbrott (100%) och Sandmagasinet (30%).

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. Totalhalten koppar beräknas
uppgå till 0,705 µg/L, men en beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på 0,02 µg/L vilket är klart
under bedömningsgrunden. Totalhalten zink beräknas uppgå till 12,28 µg/L och en beräkning av biotillgänglig
koncentration ger ett värde på 2,96 µg/L d.v.s. under bedömningsgrunden. För uran skall hänsyn till naturlig
bakgrundshalt tas. Det lägsta årsmedelvärdet i SS56 mellan 2014 och 2018 uppgår till 0,1 µg/L och om detta
ansätts som bakgrundshalt blir koncentrationen av uran 0,109 µg/L, alltså under bedömningsgrunden.

7.3.8.5

Kaunisjoki efter Aareajoki

Efter stängning kommer 100% av läckaget från samtliga anläggningar att avrinna mot Kaunisjoki nedströms
tillflödet från Aareajoki och det antas i det följande att ingen fastläggning av element sker överhuvudtaget i jord
och sediment (ett konservativt förhållningssätt). I Tabell 37 visas beräknade koncentrationer i Kaunisjoki. I
tabellen redovisas också den högsta årsmedelhalten vid provpunkt SS21 under perioden 2009-2018.
Beräkningar av biotillgänglig koncentration har utförts med bio-met ver. 4.0 och redovisas i löpande text.
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Tabell 37: Beräknade årsmedelhalter i Kaunisjoki efter Aareajoki. Medelvattenföring 5,55 m3/s.

Ämne

Mängd per
år (gram)**

Beräknad
koncentrati
on (µg/L)

Högsta
årsmedel i
SS21 (µg/L)

Total
koncentrati
on (µg/L)

BG

GV-norm

As

52,62

0,0003

0,1

0,100

0,5(n)

Cd

0,27

0,000002

<0,01

<0,01

Cr

42,72

0,00024

0,31

0,310

3,4

Cu

789,4

0,0045

0,03(b) 0,56

0,03(b) 0,565

0,5 (b)

Hg

-

-

-

-

Ni

12720

0,073

0,24

0,313

4 (b)

Pb

28,80

0,00017

0,07

0,070

1,2 (b)

U

13349

0,076

0,1

0,136(n)
0,176

0,17 (n)

Zn

21761

0,124

2,95(b) 7,5

7,624

5,5 (n, b)

NO3-N (kg)

1270 kg

7,25

22,1

29,35

2200

0,08*

* Hårdhetsklass 2, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration, ** läckage från samtliga
anläggningar (100%).

Samtliga årsmedelvärden ligger under bedömningsgrund respektive gränsvärde. Totalhalten koppar beräknas
uppgå till 0,565 µg/L, men en beräkning av biotillgänglig koncentration ger ett värde på 0,03 µg/L vilket är klart
under bedömningsgrunden. Totalhalten zink beräknas uppgå till 7,624 µg/L och en beräkning av biotillgänglig
koncentration ger ett värde på 2,95 µg/L d.v.s. under bedömningsgrunden. För uran skall hänsyn till naturlig
bakgrundshalt tas. Det lägsta årsmedelvärdet i SS21 mellan 2009 och 2018 uppgår till 0,04 µg/L och om detta
ansätts som bakgrundshalt blir koncentrationen av uran 0,136 µg/L, alltså under bedömningsgrunden.

7.3.9

Samlad bedömning – påverkan på ytvatten

Påverkan på ytvatten uppkommer dels till följd av direkta och diffusa utsläpp av ämnen från verksamheten, dels
till följd av dämningar och ianspråktagande av mark som kan påverka flöden i närliggande vattendrag.
Under nuvarande och planerad drift pumpas överskottsvatten från verksamheten till recipienten Muonio älv.
Resultat från utförda analyser av vattenkvalitet nedströms utsläppspunkten från verksamheten visar marginell
påverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten följs i Muonio älv nedströms verksamheten. Beträffande
uran noterades förhöjda halter under 2018 när länshållningen intensifierades inför återstarten av verksamheten.
Halten biotillgänglig uran i både utgående vatten och Muonio älv låg och klart under gällande bedömningsgrund
även under 2018 (bilaga H4). Av förarbetena till föreskriften framgår tydligt att det är den biotillgängliga andelen
som avses med den relativt lågt satta uranhalten.
Utförda beräkningar av påverkan på vattenkvalitet till följd av planerad verksamhet visar att haltökningen i
Muonio älv nedströms utsläppspunkten blir fortsatt marginell och att gällande miljökvalitetsnormer innehålls.
Den kumulativa effekten på Muonio älv har beräknats där påverkan från planerad verksamhet adderats till
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påverkan från eventuell framtida brytning av fyndigheten i Hannukainen i Finland. Resultaten från beräkningarna
visar att den kumulativa effekten på Muonio älv från de två gruvorna är liten och att gällande miljökvalitetsnormer
innehålls.
Påverkan på ytvattenflöden till följd av dämning kommer inte att förändras jämfört med nuvarande tillståndsgivna
verksamhet. Tillkommande påverkan på ytvattenflöden uppkommer i huvudsak på grund av markanspråk vid
Sahavaara som påverkar Kaunisjoki samt Palotieva som påverkar Aareajoki. Utökningen av sandmagasinet
innebär ökat markanspråk i avrinningsområdet mot Kaunisjärvi och Patojoki samt även avrinningsområdet mot
Aareajoki. Verksamhetens påverkan på flöden i vattendrag till följd av den planerade tillkommande
verksamheten bedöms som liten.
Flödesförändringen i Muonio älv till följd av avbördning från den planerade verksamheten beräknas uppgå till
ca 0,2 % vid medelvattenföring (MQ) och maximalt 0,5 % av bakgrundsflödet vid lågvatten (MLQ) i älven.
Efter efterbehandling upphör pumpning av vatten till Muonio älv. Avrinningen av ytvatten kommer successivt så
långt som möjligt att återgå till naturliga flödesmönster. Kring de anläggningar som kvarstår som nya formationer
i landskapet (gråbergsupplag och sandmagasin) kommer nya flödesvägar för ytvatten utvecklas.
Tabell 38: Konsekvensbedömning – påverkan på ytvatten.
Stora miljöeffekter

Måttliga miljöeffekter

Små miljöeffekter

Obetydliga

Positiva

miljöeffekter

miljöeffekter

Stor påverkan på

Stor påverkan av

Liten påverkan på

Ingen påverkan på

Förbättrandekologisk

större vattendrag av

vattendrag av lokal

vattendrag av lokal

vattendrag.

och kemisk status i

regional betydelse.

betydelse.

betydelse.

ytvattendrag.

Motverkar

Begränsad påverkan

Ingen påverkan på

Verksamheten

miljökvalitetsnormer

på miljökvalitets-

miljökvalitetsnormer

innebär att

för ytvatten

normer för ytvatten.

för ytvatten.

ytvattendrag bevaras
och/eller restaureras

7.4
7.4.1

Luft och luftkvalitet
Nuläge

Mätningar av luftkvalitet utförs vid ett antal mätstationer i Sverige inom ramen för den nationella
miljöövervakningen.
Mätdata
finns
tillgängligt
genom
den
nationella
emissionsdatabasen
(http://extra.lansstyrelsen.se/rus). Utsläpp av ett urval av ämnen under 2017 i Pajala, Norrbotten och Sverige
har sammanställts i tabell nedan.
Tabell 39: Emissioner till luft i Pajala, Norrbotten och Sverige år 2017.

Ämne

Mängd emissioner år 2017
ton per år
Pajala

Norrbotten

Sverige

Kolmonoxid*, CO

752

22 138

-

Koldioxid, CO2

32 254

5 658 158

42 002 330
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Ämne

Mängd emissioner år 2017
ton per år
Pajala

Norrbotten

Sverige

Kväveoxider* NOx

121

10 090

277 800

Partiklar*, PM10

68,6

3 526

45 319

Svaveloxider*, SOx

4,53

1 699

26 686

* Data från Nationella Emissionsdatabasen (hämtad 2019-07-07). Emissioner från internationell luftfart och sjöfart är exkluderade.

Partiklar kan delas upp i det som håller sig svävandes i luften och det som har så stor densitet att det inte
håller sig svävande like länge. I Sverige saknas vedertagna normer för damning och nedfallande stoft med
undantag av mycket små partiklar PM10 och PM2,5. För dessa små partiklar som håller sig svävande i luften
under lång tid med diameter mindre än 2,5 (PM 2,5) eller 10 µm (PM10) finns det miljökvalitetsnormer (se
faktaruta).
Faktaruta – Miljökvalitetsnormer för luft
Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft specificerade i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).
Miljökvalitetsnormerna för luft gäller inte inom enstaka industriområden utan avser luftmiljön i samhället. Det är
kommunerna som har ansvar för uppföljning av MKN för luft. MKN avseende människors hälsa har sammanställts
i tabell nedan.
Medelvärdesperiod

MKN
(µg/m3)

Antal tillåtna
överskridanden per år

Timme

90

175 h 1)

Dygn

60

7 dygn

År

40

Timme

200

175 h 2

Dygn

100

7 dygn

CO

8h

10

Bensen

År

5

Dygn

50

År

40

Ämne

NO2

SO2

PM10
PM2,5

År

35 dygn

25

1) Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 μg/m under en timme mer än 18 gånger per kalenderår
2) Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 350 μg/m3 under en timme mer än 24 gånger per kalenderår
3

7.4.2

Verksamhetens påverkan

Aktiviteter i gruvverksamheten som kan medföra försämring av luftmiljön har sammanställts översiktligt i
tabellform nedan tillsammans med förslag på åtgärder. I Tabell 40 redovisas uppskattade utsläpp till luft från
olika källor och aktiviteter.
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Tabell 40: Aktiviteter som kan medföra konsekvenser för luftmiljön.

Källor/aktivitet

Typ av utsläpp/påverkan

Åtgärder

Gruvbrytning

Emission av spränggaser:
kväveoxider(NOx)
och kolmonoxid (CO)
Damm: partiklar (PM)

Planering;
- rätt sprängämne för ändamålet
- korrekt design av sprängsalva,
borrning av spränghål och
laddning av sprängborrhål
Vattenbegjutning

Interna transporter av malm och
gråberg, servicearbeten/maskiner,
borrning
Indirekta transporter av drivmedel,
sprängämnen och varor.
Externa transporter av slig
(malmkoncentrat)

Emissioner från
förbränningsmotorer:
kväveoxider(NOx)
och koldioxid (CO2)
Damm: partiklar (PM)

Rutiner för service och underhåll,
förarutbildning.
Täckta släp vid transporter av slig
på allmän väg.
Vägunderhåll, vattenbegjutning
och/eller dammbindning vid behov

Deponering av gråberg

Damm: partiklar (PM)

Bevattning

Utsläppen till luft från sker diffust och är svåra att mäta. Däremot kan de årliga utsläppen till luft uppskattas
genom dels beräkning utifrån årsförbrukningen av diesel och sprängämnen och schabloniserade
emissionsfaktorer för fossil koldioxid (CO2) och luftföroreningar.

7.4.2.1

Emissioner till luft

För beräkning av utsläpp av luftföroreningar från interna arbetsmaskiner och interna transporter har
schabloniserade emissionsfaktorer används, motsvarande de korrigerade emissionsfaktorerna för EU Steg 3A,
som även använts vid tidigare beräkningar för emissioner till luft, se Tabell 41.
Tabell 41: Korrigerade emissionsfaktorer (Emissioner luft - Gruvverksamhet Northland Resources AB 20090119)

Utsläppsklass

NOx (g/l)

HC (g/l)

PM (g/l)

CO (g/l)

EU Steg 3A

12,67

0,94

0,65

4,54

De uppskattade emissionerna från interna arbetsmaskiner och transporter har beräknats utifrån den totala
bränsleförbrukningen och schabloniserade emissionsfaktorer för respektive parameter, Tabell 42. Vid
beräkningarna av emissioner vid maximal produktion (ansökt verksamhet) har hänsyn ej tagits till förbättrad
avgasrening eller eventuell elektrifiering av vissa arbetsmaskiner/fordon.
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Tabell 42: Emissioner till luft från interna transporter och arbetsmaskiner.
Utsläppskälla

Uppskattad

HC (kg/år)

NOx (kg/år)

5 930 m3/år

5 570

75 100

26 900

3 850

14 630 m3/år

13 750

185 400

66 400

9 500

CO (kg/år)

PM (kg/år)

förbrukning

Diesel till gruvfordon och
interna transporter –
nuvarande verksamhet
Diesel till gruvfordon och
interna transporter –
planerad verksamhet

Vid beräkning av emissioner från detonationer av sprängämnen har specifikationer för sammansättningen av
detoneringsprodukten från sprängämnesleverantören används. De uppskattade emissionerna från
sprängämnesförbrukningen redovisas i Tabell 43.
Tabell 43: Emissioner till luft från sprängämnen.
Utsläppskälla

Sprängämnen

Förbrukning

3 000 - 13 750 ton/år

N2 (ton/år)
880 – 4 040

NO (kg/år)
3 150 – 7 600

CO (kg/år)
270 – 1 240

Emissioner av fossil koldioxid – klimatpåverkan
Beräknande utsläpp av fossil koldioxid från verksamheten har beräknats utifrån förbrukade mängder bränslen
och sprängämnen. För dieseln som används både internt till arbetsmaskinerna, samt dieselförbrukningen vid
lastbilstransporterna, har hänsyn tagits till att dieseln innehåller en viss andel förnybart bränsle. De beräknade
utsläppen av fossil koldioxid från nuvarande verksamhet respektive ansökt verksamhet redovisas i Tabell 44.
Vid beräkningarna för den ansökta verksamheten (maximal produktion), har hänsyn inte tagits till eventuell
elektrifiering av vissa arbetsmaskiner/fordon eller ökad andel förnybara bränslen, varvid en större osäkerhet
föreligger i dessa beräkningar.
Externa transporter är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken utan utgör en följdverksamhet till den planerade
gruvverksamheten. Oaktat detta har utsläpp till luft från transporter beräknats vilket redovisas i tabell nedan.
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Tabell 44: Utsläpp till luft – fossil koldioxid i nuvarande och planerad verksamhet.
Utsläppskälla

Fossil

nuvarande

nuvarande

förbrukning

verksamhet (ton/år)

verksamhet

verksamhet

CO2

–

Förbrukning

Fossil CO2 – ansökt

Uppskattad
ansökt

verksamhet (ton/år)

5 930 m3/år

12 200

14 630 m3/år

30 100

3 000 - 13 750 ton/år

450 - 2060

3 000 - 13 750 ton/år

450 - 2060

5 700 m3/år

10 850

11 400 m3/år

21 700

Diesel* (MK1)
till gruvfordon
och interna
transporter
Sprängämnen

Diesel** till
externa
transporter

*/ MK1 diesel med HVO inblandning, ca 19 % förnybart
**/ MK1 diesel med HVO inblandning, ca 25 % förnybart

Enligt nationell utsläppstatistik är utsläppen från övrig industri, där gruvnäringen ingår, 1 466 kton CO 2ekvivalenter och totala utsläppen från arbetsmaskiner (alla sektorer) 3 351 kton CO 2-ekvivalenter, varav
gruvindustrin står för 8 %, d.v.s. 268 kton CO2-ekvivalenter. (Naturvårdsverket, Utsläpp av växthusgaser från
industrin och territoriella utsläpp av växthusgaser, 2017).
Vid jämförelse av koldioxidutsläppen från arbetsmaskinerna vid nuvarande verksamhet med nationell
utsläppstatistik, motsvarar dessa ca 0,8 % av utsläppen från övrig industri och ca 4,5 % av utsläppen från
arbetsmaskinerna inom gruvindustrin.

Externa transporter
Externa transporter är inte tillståndspliktiga. Oaktat detta redovisas nedan beräkningar av utsläppen även från
dessa transporter. Vid uppskattning av emissioner från de externa lastbilstransporterna (delvis följdverksamhet),
har beräkningarna utgått från en uppskattad bränsleförbrukning för hela transportsträckan, samt använt
nationella emissionsfaktorer från Svensk MiljöEmissions Data (SMED) för aktuellt transportslag. Beräkningar
från de externa lastbilstransporterna, beräknat på 90 tons ekipagevikt, redovisas i Tabell 45.
Tabell 45: Emissioner till luft från externa lastbilstransporter.
Utsläppskälla

Uppskattad

SO2 (kg/år)

NOx (kg/år)

CO (kg/år)

PM (kg/år)

förbrukning

Diesel externa transporter

5 700 m3/år

40

38 800

17 300

770

11 400 m3/år

80

77 600

34 600

1 340

– nuvarande verksamhet
Diesel externa transporter
– ansökt verksamhet
Emissionsfaktorer för respektive parameter från Svensk MiljöEmissions Data (SMED) 2019 (Vägtrafik, tunga lastbilar).
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Damning

Damning från verksamheten kan uppstå vid sprängning och krossning av berg, från slighanteringen och vid
extrema meteorologiska förhållanden (långvarig torka kombinerat med hård vind) potentiellt från
sandmagasinet, men även vid lastning och lossning av gråberg och malm, samt vid transporter inom
verksamhetsområdet. Risken för damning ökar vid torrt väder i kombination med hård vind.
Mätning av nedfallande stoft har pågått sedan produktionsstarten i juli 2018 (samt under tidigare
produktionsperiod). Mätning genomförs både inom verksamhetens närområde (10 mätpunkter), samt utmed
logistikkedjan både längs väg och järnväg till Tornehamn, totalt 14 mätpunkter. För både närområdet och
logistikkedjan finns var sin utsatt referenspunkt där mätning också sker. Resultat från utförda luftmätningar till
och med mars 2019 har sammanställts i PM – Nedfallande stoft och partiklar i luft, se Bilaga H5.
Proven samlas i NILU-burkar och samlas in månadsvis, totalhalten suspenderat material och glödresten
beräknas för respektive provpunkt. Analysen sker enligt Norsk Standard NS 4858:2010. För bedömning av
resultatet används gränsvärdena som anges i NILU-rapport 43/91 (Norsk Institutt for Luftforskning), se Tabell
46.
Tabell 46: Gränsvärden för bedömning av mängden nedfallande stoft, KIAB miljörapport 2018.

Bedömning

Gram stoft/ m2/ 30 dygn

Låga halter

<5

Måttliga halter

5 – 10

Höga halter

10 – 15

Mycket höga halter

>15

Enligt mätresultaten som redovisas i bilaga 5 utgör den minerogena delen en begränsad andel av det totala
stoftnedfallet vid samtliga mättillfällen. Vid jämförelse med de gränsvärden som anges i NILU- rapporten kan
det slås fast att endast låga halter har uppmätts under hösten 2018. I närområdet till verksamheten har det
under våren 2019 påvisats höga halter stoft vid mätpunkten placerad vid sligutmataren, medan övriga
mätpunkter visar låga eller i något enstaka fall måttliga nivåer. Orsaken till de ökande halterna i vid sligutmataren
kan vara den ökade produktionen. Därutöver har det förekommit blåsiga dagar under perioden jan-mars. Vid
fortsatta mätningar av stoftnedfall under perioden april till september 2019 visar mätpunkten närmast
sligutmataren (NS6) samt en mätpunkt utmed väg 99, söder om Kaunisvaara (NS7) på mycket höga halter
under april/maj, medan de efterföljande perioderna visar måttliga eller låga halter av stoftnedfall vid dessa båda
mätpunkter. Övriga mätpunkter inom närområdet visar samtliga på låga halter av stoft under hela mätperioden.
När det gäller mätningarna längs logistikkedjan har det endast i en mätpunkt (Vittangi) under hösten 2018
uppmätts höga halter stoft. Under januari 2019 uppmättes måttliga halter av stoft endast i referenspunkten,
medan alla andra mätpunkter utmed logistikkedjan visade låga eller mycket låga halter. Under feb-mars
uppvisade några mätpunkter höga halter stoft. Vid fortsatta mätningar av stoftnedfall utmed logistikkedjan visar
enstaka mätpunkter under perioden april/maj höga halter, medan övriga visar på låga halter. Samtliga punkter
utmed logistikkedjan visar på låga halter av stoftnedfall under perioden juni till september 2019. Befintliga
mätresultat ger i dagsläget inget tydligt svar på i vilken utsträckning järnmalmstransporterna påverkar stofthalten
i luften utmed transportkedjan då många andra verksamheter finns i områdena. Bolaget avser att fortsätta mäta
stoftnedfallet även i framtiden i syfte att följa upp den sökta verksamhetens påverkan.
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Risken för damning från sandmagasinet är som störst under senhösten då sanden frystorkar i ytskiktet. Det kan
både motverkas och åtgärdas genom att öka vattenhalten i avfallet något samt mer frekvent flytta
spigotteringspunkterna och därmed undvika att den deponerade sanden hinner torka i större utsträckning.
Spigotteringen leder i sig till att sanden hålls vattenmättad i större utsträckning eftersom deponering sker över
en större yta vid samma tidpunkt. Driftserfarenheterna hittills är att damning från sandmagasinet i princip inte
förekommer. För deponeringsmetoden med förtjockad deponering ska sanden ha en sådan fastgodshalt att den
i stort sett inte längre segregerar vilket innebär att den är avsevärt mindre känslig för erosion och damning
jämfört med sand med lägre fastgodshalt. Detta gäller även vid större släntlutning och beror på att förtjockad
sand har en blandning av större och mindre partiklar.
De luftburna koncentrationerna av asbestmineral har också analyserats och samtliga halter i luft och damm har
legat under detektionsgränserna och därmed också väl under föreskrivet hygieniskt nivågränsvärde på 0,1
fiber/cm3, se kapitel 11.3 och Bilaga H18.

7.4.3
7.4.3.1

Skyddsåtgärder
Transporter

För att motverka damning vid transporter på grusvägar inom närområdet kan dessa vattenbegjutas och saltas
om damning blir besvärande vid torrt och blåsigt väder. Den avvattnade järnsligen förs ut med transportband
och läggs på ett upplagsområde i direkt anslutning till anrikningsverket. För den sökta verksamheten planeras
befintligt upplagområde kompletteras med anordningar som minskar vädrets påverkan på järnsligen.
Utfarten från industriområdet fram till väg 99 ska asfalteras och kommer att omfattas av ett underhållsprogram
där insatser såsom vattning och sopning ingår. Bland andra övriga åtgärder som planeras kan nämnas en
planerad ny tvättanläggning för lastbilarna. Förutom rengöringsaspekten kommer tvättanläggningen medföra
att ovidkommande vikt i form av is, snö och smuts lossas från bilar och släp. Genom att avlägsna ovidkommande
material kan lastbilarnas bruttovikt i högre grad utgöras av utgående järnslig vilket optimerar transporterna.
För att minska damningen från lastbilstransporterna är samtliga lastbilsflak och släp täckta. Innan utfart från
området passerar de lastade ekipagen över en så kallad rist utformad som ett stålrörs-galler som gör att löst
sittande material skakas av/släpper från ekipagets ytor, se även 8.2.1 i Teknisk beskrivning.

7.4.3.2

Energiförbrukning

För att minska utsläppen av fossil koldioxid har avtal tecknats med verksamhetsutövarna för de externa
transporterna om att använda miljövänligare bränslen d.v.s. en ökad andel inblandning av förnybart i bränslet.
En ökad elektrifiering av den interna maskinparken kan minska både utsläpp av fossil koldioxid och emissioner
av luftföroreningar. Den del som är mest aktuell att elektrifiera via hybrid-eltrolleydrift i dagsläget är
trucktransporterna i ramp samt mellan Sahavaara och Kaunisvaara. När och i vilken utsträckning är dock svårt
att uppskatta i dagsläget.
De beräknade emissionerna från förbränningsmotorer kan ses som ett ”worst case” och kommer med stor
sannolikhet att bli mindre. Verksamheten kommer att upprätta rutiner för service och underhåll för att säkerställa
att utsläppen hålls på så låg nivå som möjligt.

7.4.3.3

Asbest

Området har en mineralogi där det lokalt förekommer asbestförande mineral, då främst krysotil. Provtagning
har genomförts i olika miljöer i gruvan och i olika delar av verksamhetens anläggningar. Halterna av
asbestförande mineral har vid provtagning underskridit gällande gränsvärden vid samtliga mättillfällen, se Bilaga
H18. Kontroller/mätningar genomförs regelbundet och i enlighet med gällande arbetsmiljöregler. Vid behov kan
kontroller/mätningar genomföras i samband med kampanjer där brytning och/eller borrning utförs i delar av
dagbrotten där kartering av borrkärnor eller annan geologisk information har indikerat förekomst av
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asbestmineral. Utöver kontroll/mätning finns möjlighet att minska potentiell damning under sådana arbeten
genom t.ex. vattenbegjutning av ytor och material. Utifrån resultaten från tidigare genomförda utredningar görs
bedömningen att risken att tredje part utanför gruvområdet skulle kunna påverkas är i det närmaste obefintlig
då den arbetsmiljörelaterade exponeringen ligger under gränsvärdena, se även kapitel 11.3.

7.4.4

Samlad bedömning

Den planerade verksamheten medför att emissioner från förbränningsmotorer kommer att öka jämfört med
nuvarande förhållanden.
Dammspridning till följd av verksamheten bedöms i första hand kunna ge upphov till negativ påverkan på
luftmiljön inom gruvområdet. Det ligger i verksamhetens egenintresse att minimera dammspridning bland
annat för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Dammdämpande åtgärder kommer därför att vidtas vid behov.
Halterna av asbestfiber underskrider gränsvärdet vid exponeringsmätning i arbetsmiljön och det har vidare
inte påvisats några asbestfibrer i damm och stoft inom anläggningen vid något mättillfälle, varvid risken att
tredje part skulle kunna påverkas av asbestfibrer bedöms som obefintlig.
Emissioner till luft från transporter och arbetsmaskiner samt spränggaser bedöms inte medföra att gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Sammantaget bedöms miljöeffekterna avseende luft som
små/obetydliga.
Tabell 47: Konsekvensbedömning – luft och luftkvalitet
Stora miljöeffekter

Måttliga

Små miljöeffekter

miljöeffekter

Obetydliga

Positiva

miljöeffekter

miljöeffekter

Stora påverkan på

Begränsad påverkan

Liten påverkan på

Marginell påverkan

Luftmiljön förbättras

omgivande växt- och,

på växtlighet och

klimat och luftkvalitet.

på klimat och

till följd av

djurliv, mm.

djurliv lokalt.

luftkvalitet.

verksamheten

Mycket hög till hög

Måttlig nivå enligt

växtlighet och djurliv

Marginell påverkan

nivå partiklar enligt

NILU-skalan.

lokalt.

på växtlighet.

Innehåller gällande

Låg nivå enligt NILU-

Låg nivå enligt NILU-

Överskrider gällande

miljökvalitetsnormer

skalan.

skalan.

miljökvalitetsnormer

för luft

NILU-skalan.

Liten påverkan på

för luft.

8.0
8.1
8.1.1

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER – RENNÄRING,
NÄRBOENDE OCH ANDRA INTRESSEN I NÄROMRÅDET
Rennäring
Nuläge

Muonio sameby har renskötselrätten i området kring Kaunisvaara, Tapuli, Palotieva och Sahavaara.
Muonio sameby är en koncessionssameby som har sina renbetesmarker i norra delen av Pajala kommun.
Koncessionsrenskötsel innebär att samebyn har tillstånd (koncession) att driva renskötsel med ett definierat
antal renar nedanför Lappmarksgränsen i Norrbottens län, inom det område där renskötsel av hävd förekommer
under hela året.
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Koncession beslutas av Länsstyrelsen och kan ges för högst 10 år i taget, dock oftast fem år. Det nuvarande
beslutet om koncessioner i Muonio sameby togs av Länsstyrelsen i Norrbotten i augusti 2016 (dnr 611-662516) och koncessionen gäller t o m år 2020. Beslutet ger samebyn rätt att under denna tid inneha maximalt
3900 renar, varav 1600 ska vara skötesrenar. Muonio sameby har nio stycken koncessionsinnehavare,
vardera med koncession för ett fastställt, eget reninnehav varierande mellan 100 och 500 renar. Tillsammans
tillåts koncessionsinnehavarna ha 2 300 renar.
Delar av området där planerad verksamhet är lokaliserad inom Käymäjärvi kärnområde av riksintresse för
Muonio sameby, se Figur 51. Den del av verksamhetsområdet som ligger öster om väg 99, d v s på
Tapulivuoma, berör en flyttled av riksintresse och ca 5 km österom väg 99 ligger Kolari kärnområde av
riksintresse för Muonio sameby.

Figur 51: Rennäringens riksintressen i området kring Kaunisvaara.

Den totala bruttoarealen för Muonio sameby, d v s samebyns fastställda betesområde, uppgår till 3 460 km2
och samebyns geografiska utbredning kan beskrivas som en triangel där basen är i söder och med spetsen i
norr, där dess västra gräns möter dess östra. Samebyn avgränsas i söder av Torneälven, i väster av
lappmarksgränsen och i öster av Muonioälven, som här utgör gränsälv mellan Sverige och Finland. I Figur 52
illustreras Muonio samebys årstidsland.
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Figur 52: Årstidsland i Muonio sameby.

Vinterbeteslandet (november/december – januari/februari) ligger i samebyns norra delar, med centrum i
Kitkiöjoki ca 45 km norr om Kaunisvaara och gruvområdet. Betning sker här under bevakning för att undvika
spridning och sammanblandningar av renhjorden med andra samebyars renhjordar som betar i närliggande
områden. Normalt finns här god tillgång till vinterbete i områdets lavrika tallskogar men samebyn upplever att
markbetet allt oftare blir låst under isskorpor till följd av stora temperaturväxlingar under senhösten och
förvintern. När markbetet är låst är renarna hänvisade till hänglav och renskötarna låter då renarna vandra fritt
inom samebyns betesområde för att söka föda. Skogarna vid Käymävaara-Kaunisvaara är ett av få kvarvarande
sammanhängande hänglavsmarker inom samebyn. Det dåliga vinterbetet under de senaste decenniet har
medfört att renarna numera är mer utspridda och svårare att samla och/eller flytta.
Vårvinterlandet (februari – april) ligger i samebyns sydöstra del, strax öster om gruvans verksamhetsområde.
Området används dock inte regelbundet, eftersom det fort betas av och dessutom saknar riksgränsstängsel,
vilket medför en ständig risk för sammanblandning av svenska och finska renar som vandrar över Muonio älv
och betar av varandras områden. Samebyn nyttjar därför inte detta område som de traditionellt har gjort. Om
markbetet dessutom är låst söker sig renar till hänglavsbeten väster om gruvområdet, precis som under
vinterbetesperioden. Konsekvensen är att de flesta av samebyns renar tillbringar delar av vårvintern i områden
som även används som vinter-, höst- och sommarland. Samebyn uppskattar att något hundratal renar betar
inom Käymävaara-Kaunisvaaraområdet men områden i närheten av den planerade gruvverksamheten används
normalt inte som vårvinterland.
Vår- och sommarlandet (april – augusti) ligger i samebyns södra/centrala del, med gruvområdet i den
östligaste delen. Här finns god tillgång till sommarbete ute på de stora myrkomplexen Tervavuoma-
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Ainettivuoma och Kokkovuoma-Ahvenvuoma. Dessa stora myrkomplex blir ofta snöfria tidigare än den
omgivande skogsmarken, vilket är viktigt för både kalvning och sommarbete. Kalvningsperioden startar i slutet
av april och sträcker sig ca en månad framåt. Högsäsongen är i mitten av maj månad.
Vajorna kalvar på låglänt fastmark nära myrarna eller ute på myrholmarna. Under kalvningen sprider vajorna
ut sig över kalvningslandet, eftersom de inte vill kalva för nära varandra. Det huvudsakliga kalvningslandet
ligger norr om en öst-västlig linje som passerar norr om Lompolovaara och Sammalvaara, se Figur 53 nedan.
Kalvningsområdet är mycket stort och sträcker sig upp till Aareakursu bäckravin. Möjligen kalvar någon
enstaka vaja i området mellan KIAB:s verksamhetsområde och den öst-västliga linjen mellan Käymäjärvi och
Tervavuoma utritad i Figur 53 nedan, men det rör sig i så fall om ett mycket litet antal vajor och samebyn vill
helst inte att någon vaja kalvar söder om den öst-västliga linjen.

Figur 53: Vår- och sommarland i grönt raster (trivselland inringade)

Myrkomplexen Tervavuoma-Ainettivuoma och Kokkovuoma-Ahvenvuoma är blöta, frodiga och ostörda, med
inslag av granholmar. Vegetationen på myrarna utgörs huvudsakligen av fräken och klöver, vilka utgör en viktig
föda för renen under en period när vajorna har diande kalvar och även behöver äta upp sig igen efter vårvintern
samt inför nästa vinter. Omkring 90 procent av renhjorden sommarbetar ute på dessa myrkomplex.
Tervavuoma-komplexet ligger ca 20 km väster om verksamhetsområdet och är ytterligare skyddat mot åtgärder
genom att det utgör både naturreservat och Natura 2000-objekt. Det bästa sommarbetet i området förekommer
öster om sjön Ainettijärvi. Ahvenvuoma, som tillsammans med Kokkovuoma utgör ett sammanhängande och
värdefullt sommarbete, ligger till viss del inom den del av KIAB:s verksamhetsområde som föreslagits för
gråbergsupplag vid Sahavaara. Enstaka renar sommarbetar möjligen också inom det föreslagna
verksamhetsområdet men betet är bättre ute på myrkomplexen.
Både Tervavuoma-Ainettivuoma myrkomplex och Kokkovuoma-Ahvenvuoma myrkomplex är utpekade
trivselland inom samebyns kalvnings- och sommarbetesland. Trivselland är områden dit renarna naturligt söker
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sig för bete, skydd och vila under en längre period och har betingelser i topografin och betet som gör att renarna
trivs där.

Förhöst- och höstlandet (augusti – november/december) ligger centralt i samebyn, mellan sommar- och
vinterbeteslandet. Renarna tillbringar förhösten och hösten i detta område, huvudsakligen för att äta gräs på
myrarna, marklav och svamp samt för att brunsta. Om det finns renar kvar i sommarbeteslandet ute på
myrkomplexen försöker renskötarna samla dem och föra dem norrut till höstlandet. Efter samling och skiljning i
höstlandet förs renarna upp i förvinter- och vinterlandet. De senaste åren har renskötarna noterat att strörenar
under hösten vandrar från sommarbetet, över väg 99 och ner till vårvinterlandet. Det är oklart varför de har
börjat dra sig söderut efter sommarbetet men det kan bero på en kombination av intensivt skogsbruk i höstlandet
samt väderförhållanden under senare år med sydliga vindar och mycket regn.
Befintliga störningar för samebyns renskötsel utgörs främst av skogsbruket, bl.a. eftersom det orsakar direkta
betesförluster i form av både mark- och hänglav. Nya skogsbilvägar och vindpackad snö på hyggen riskerar
också att medföra beteendeförändringar hos renarna som sprids längs vägarna och vandrar iväg någon
annanstans för att söka bete.
Jakt med lös hund har också blivit ett stort problem under senare år då jakt numera ofta bedrivs av gästjägare
med fler och generellt större hundar, där många av hundarna saknar vana att träffa på ren.
När det gäller rovdjur orsakar björn och kungsörn de största skadorna för samebyn.
Det lokala, rörliga friluftslivets skotertrafik är generellt inte ett problem, så länge de håller sig till skoterleder och
inte kör med effektljuddämpare. Kraftiga, snabba skotermaskiner blir dock vanligare och stör renarna.
Besökande turister med mindre skotervana orsakar problem under jul-, sport- och påsklov, eftersom de inte är
vana att ta hänsyn till renar.
Vidare har samebyn ofta mineralprospekteringsföretag inom betesmarkerna och samebyn har erfarenhet av
gruvverksamheten vid Kaunisvaara gruva under den tidigare driften, som under uppbyggnad och produktion
orsakade effekter på renarnas beteende.
Vägnätet inom samebyns betesområde utgör en också en ständig risk för renpåkörningar.
Det finns också planer på att anlägga en vindkraftpark på bergen runt Käymävaara by, ca 13 km väster
Kaunisvaara, inom samebyns vår- och sommarland. Vindkraftparken planeras rymma upp till 60 vindkraftverk
och kan komma att orsaka störningar för renskötseln.
Samebyn noterar också att klimatförändringarna orsakar störningar genom bl.a. fler plötsliga väderomslag
mellan snö-regn-kyla, vilket leder till att låst vinterbete numera är ett normaltillstånd samt att isarna är osäkra
att färdas över för både renar och renskötare. Det medför att betesmarkerna inte kan nyttjas på samma sätt
som de traditionellt gjorts.

8.1.2

Verksamhetens påverkan

Pågående gruvverksamhet väster om väg 99, med Tapuli dagbrott, gråbergsupplag samt industriområdet med
Kaunisvaara anrikningsverk, täcker en mindre del av samebyns kalvningsland samt vår- och sommarbetesland.
Öster om vår- och sommarbetslandet går en flyttled av riksintresse som leder till vårvinterlandet och Kolari
kärnområde av riksintresse för Muonio sameby. Flyttleden tangeras i dagsläget av det befintliga sand- och
klarningsmagasinet. Från denna flyttled löper en flyttled av riksintresse i nord-sydlig rikting, genom
verksamhetsområdet för sandmagasinet och vidare ner till Honkavaaravägen. Figur 54 visar det planerade
verksamhetsområdet samt utbredningen av riksintresseområde, trivselland samt kalvningsland i närområdet.
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Figur 54: Områden av riksintresse för rennäringen samt trivselland och kalvningsland i närheten av
verksamhetsområdet.

Lokaliseringen av Sahavaara dagbrott och gråbergsupplag leder till att en större del av betesmarken i kalvnings, vår- och sommarbetesland tas i anspråk jämfört med nuvarande verksamhet. Transporter till och från
gruvindustriområdet medför ökad trafik i området på väg 99.
En rennäringsanalys har upprättats av WSP i samarbete med Muonio sameby där nuläge och bedömd påverkan
från planerad verksamhet, samt kumulativa effekter och skyddsåtgärder har analyserats, se bilaga H6. Den
största påverkan från planerad verksamhet bedöms orsakas av den mänskliga aktiviteten i området samt av
buller (främst sprängningar) och maskiner. Dessa faktorer kan potentiellt skapa en störningszon för renskötseln
runt verksamhetsområdet, vars exakta utbredning är svår att bedöma i nuläget. Bedömningen är dock att en
potentiell störningszon har störst påverkan på sommarlandet omedelbart väst och nordväst om KIAB:s
verksamhetsområde. Nedan under rubriker Lokala och regionala effekter respektive Kumulativa effekter
redovisas i valda delar rennäringsanalysen från WSP som upprättats i samarbete med Muonio sameby.

Lokala och regionala effekter
Renen är en art i ständig rörelse när den betar och den kan också förflytta sig över stora ytor på kort tid (Skarin
m.fl. 2010). För att fånga effekter av olika typer av störningskällor på renens beteende är det viktigt att ta hänsyn
till detta. Därför delas effekterna på störning av ren normalt in i 1) lokala direkta effekter av störning på enskilda
individer som av någon orsak befinner sig i närområdet (0-2 km) och 2) regionala effekter på hela renhjorden i
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det vidare området som renhjorden använder (>2 km) och 3) kumulativa långsiktiga effekter på produktion och
konsekvenser för exempelvis grannsamebyar (UNEP 2001).
Erfarenheter av störningar på renskötseln från gruvverksamhet under Northlands verksamhetsutövning visar
att gruvverksamheten orsakade effekter på renarnas beteende på både regional och lokal nivå.
Under den GPS-studie som genomfördes av Northland Resources AB vid uppstarten av gruvverksamheten i
Tapuli dagbrott (sprängningarna), indikerades att renarna undvek området på regional nivå, inom en radie av
upp till 15 km från dagbrottet. Samebyns renskötare uppger dock att man observerade och även samlade
renar på ett avstånd av ca 10 km från dagbrottet.
Undvikelsebeteendet påverkade hela årscykeln eftersom renarna kom upp i höstlandet tidigare än normalt och
betade av detta område alldeles för tidigt. Samebyn försökte med hjälp av helikopter föra ner renarna på
sommarlandets myrar men de drog sig genast norrut igen. Betet i höstlandet utgör dessutom fel näringsintag
för diande vajor, jämfört med det frodiga betet på myrarna. Konsekvensen blev att många renar magrade av
och var sämre rustade för vintern. Renarna trampade också ner mycket av marklaven i höstlandet redan under
sommarbetesperioden. Den rubbade årscykeln fortsatte sedan norrut, med för tidig ankomst till vinterlandet.
Beteendet medför även att renarna sprids i ett större område och att samlingsarbetet försvåras vilket orsakar
merarbete för renskötarna.
På lokal nivå fann samebyns renskötare att renhjorden valde bort de södra delarna av myrarna väster om
Kaunisvaara, inom ca 2 km från Tapuli gruvområde.
Om Sahavaaras gråbergsupplag anläggs ute på Ahvenvuoma finns en oro att det ska få negativa konsekvenser
för samebyns sommarbete, om gråbergsupplaget i samverkan med Sahavaara dagbrott leder till en
grundvattenavsänkning på Ahvenvuoma. Det skulle i sin tur leda till förändrad växtlighet, som blir slyig istället
för örtrik. När det gäller utbyggnaden av sand- och klarningsmagasinet föredrar samebyn det alternativ där
marken mellan väg 99 och nuvarande sandmagasin används för utbyggnad (Alternativ 3) då detta alternativ har
minst inverkan på samebyns betesmark och flyttled.
Det är rimligt att anta att liknande undvikelseavstånd kommer att uppträda vid anläggandet och uppstarten av
verksamheten vid Sahavaara dagbrott. Den lokala påverkan (0-2 km) får till effekt att stora delar av de
värdefulla myrkomplexen väster om Kaunisvaara och Sahavaara blir obrukbara för renskötsel så länge
verksamheten pågår. När en undvikelseeffekt uppträder påverkar den visserligen inte 100 % av renarna men
påverkan uppträder inom värdefullt sommarbetesland och vajor med kalv är den störningskänsligaste gruppen
av renar.
Den lokala påverkan kan rimligen antas medföra att större delen av Ahvenvuoma inte kommer att kunna
nyttjas för sommarbete i framtiden. Då renarna redan nu undviker Kokkvuoma och växtligheten dessutom kan
komma att förändras till följd av grundvattenavsänkning p g a gruvverksamheten i Tapuli dagbrott, medför den
bedömda påverkan från den planerade verksamheten vid Sahavaara att hela Kokkovuoma-Ahvenvuoma
myrkomplex i framtiden kan förväntas vara obrukbart för renskötselns sommarbete.

Med hänvisning till de effekter som rimligen kan förväntas uppstå till följd av den sökta verksamheten, bedöms
ändå de lokala konsekvenserna (0–2 km avstånd) på Käymäjärvi kärnområde vara måttliga, då Muonio sameby
uppger att man har god tillgång till annat kalvnings- och sommarbetesland. Ungefär 90% av samebyns renhjord
föredrar också att vistas på Tervavuoma-Ainettivuoma myrkomplex under kalvning och sommarbete. Detta
myrkomplex ligger ca 20 km väster om verksamhetsområdet och bedöms därför inte heller påverkas på regional
nivå (>2 km) av den sökta verksamheten.
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WSP bedömer heller inte att påverkan består i någon förlust av värdefullt kalvningsland, då det sökta
verksamhetsområdet som närmast ligger ca 7 km sydost om den begränsningslinje som Muonio samebys
renskötare angett som ungefärlig gräns för samebyns huvudkalvningsland. Den regionala konsekvensen (>2
km) för Käymäjärvi kärnområde bedöms därför vara liten även med avseende på förlust av kalvningsland.
Avseende vinterbetet görs bedömningen att fickorna av hänglav i området mellan Käymävaara och Kaunisvaara
samt på orörda myrholmar och utmed vissa sträckor av Aareajoki och Mellajoki, är de viktigaste områdena som
nu riskerar att påverkas av den sökta verksamheten. Samtidigt befinner sig normalt inte fler än ca 300–400
renar i dessa områden vintertid. WSP bedömer därför att både den lokala konsekvensen med avseende på
förlusten av hänglav inom 2 km från det sökta verksamhetsområdet och den regionala konsekvensen blir liten.
Skälet till att den regionala konsekvensen bedöms bli liten anges huvudsakligen bero på det mindre antalet
renar som normalt vinterbetar i området inom ca 10 km avstånd från det sökta verksamhetsområdet.

Kumulativa effekter
Kumulativa effekter uppstår genom samverkan med andra tidigare, nutida eller framtida aktiviteter Den största
kumulativa effekten av KIAB:s planerade gruvverksamhet bedöms orsakas tillsammans med den planerade
vindkraftparken vid Käymävaara. Det finns en risk för att de båda verksamheternas
influensområden/störningszoner sammanfaller med varandra i området mellan Sammalvaara-KäymävaaraKaunisvaara och orsakar direkt betesbortfall för samebyn i detta område.
Den kumulativa effekten av KIAB:s planerade verksamhet och skogsbruket är potentiellt liten till måttlig under
vinterbetet men även vid övergången från sommar- till höstbete, särskilt betraktad över tid. Om
skadeförebyggande åtgärder vidtas, se avsnitt 8.1.3 nedan, bedöms effekten kunna begränsas till liten. Det
potentiella bortfallet av hänglav på lokal och regional skala till följd av undvikelsebeteende, vägs upp av
möjligheten för samebyn att nyttja det tänkta vårvinterlandet som avsett, efter uppförande av ett
riksgränsstängsel.
Den kumulativa effekten av KIAB:s planerade verksamhet och jakt med lös hund bedöms medföra en obetydlig
konsekvens, då renarna vid denna tid på året normalt har rört sig upp i höstlandet norr om Aareakurso bäckravin,
ca 15 km norr om verksamhetsområdet.
När det gäller rovdjur och den kumulativa effekten av KIAB:s verksamhet bedöms konsekvensen vara liten eller
till och med något positiv. Den ökade mänskliga aktiviteten i verksamhetsområdet kan leda till
undvikelsebeteenden hos rovdjur på längre avstånd än vad som påvisats hos renar i tidigare studier. Potentiellt
skulle det kunna få till effekt att något fler kalvar överlever i närheten av verksamhetsområdet.
När brytningen upphör och verksamhetsområdet istället övergår i ett efterbehandlingsskede avser KIAB att
genomföra ett antal åtgärder i syfte att möjliggöra en framtida rennäring. Däribland kommer merparten av
verksamhetsområdet täckas med morän som sedan vegeteras vilket skapar möjlighet för betestillgångar för
renar i området. Vidare kommer infrastruktur i form av ledningar och byggnader rivas/tas bort och
gråbergsupplag kommer släntas av vid behov vilket bedöms kunna gynna rennäringen i området.

8.1.3

Skydds- och kompensationsåtgärder

Avsaknaden av riksgränsstängsel gör att Muonio sameby inte kan utnyttja vårvinterlandet och Kolari
kärnområde av riksintresse på ett effektivt sätt. När betesmarker tas i anspråk och störningar för renskötseln
blir fler, stiger värdet av sammanhållna betesområden där betestillgång och betesro kan förväntas vara god.
Kolari kärnområde innehar dessa värden och med riksgränsstängsel skulle området kunna nyttjas i högre
utsträckning. Upprättande av riksgränsstängsel är inte en fråga för enskilda verksamhetsutövare såsom KIAB
eller Vattenfall. Frågan bör prioriteras och Muonio sameby har efterfrågat stöd från KIAB och Vattenfall med att
lyfta frågan till beslutsfattande organ.
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En temporär hage och spärrstängsel längs västra sidan av väg 99 mellan Aareavaara och gruvområdet har
samebyn föreslagit som kompensation vilket skulle underlätta en kontrollerad flytt av renar in och ut ur området.
Möjligheten att installera temporära stängsel undersöks förnärvarande som del i nuvarande verksamhet.
Samebyn har även framfört önskemål om att KIAB vid behov ska bistå med helikopter i samband med flytt förbi
gruvområdet.
Vid de regelbundna möten som i nuvarande drift genomförs mellan KIAB och samebyn lyfts frågor om behov
av åtgärder och kompensation fortlöpande.

8.1.4

Samlad bedömning

Den planerade verksamheten medför en ökad påverkan på renskötseln genom att betesmark tas i anspråk samt
att ökad mänsklig aktivitet och buller i området kring Sahavaara orsakar en större störningszon jämfört med
idag. Verksamheten medför även ianspråktagande av områden utpekade som riksintresse för rennäring.
Påverkan på rennäringen bedöms därför som måttlig, enligt definition nedan men med föreslagna
skyddsåtgärder bedöms effekterna för rennäringen bli små.
Efter avslutad gruvdrift kommer verksamhetsområdet att efterbehandlas så att marken åter kan nyttjas, bland
annat som renskötselområde. Efterbehandlingen av verksamheten anläggningar kan anpassas så att det på
sikt kan förbättra förutsättningarna för renskötsel i området. De kvarstående effekterna för rennäringen bedöms
som obetydliga/positiva.
Tabell 48: Konsekvensbedömning – rennäring.
Stora effekter

Måttliga effekter

Små effekter

Obetydliga

Positiva effekter

effekter
Betydande påverkan på

Begränsad påverkan

Liten påverkan på

Marginell

Förbättrade

kärnområden eller flyttled

på kärnområden eller

samebyns möjligheter

påverkan på

förutsättningar för

av riksintresse, eller

flyttled av riksintresse,

att passera och nyttja

samebyns

samebyns

betydande påverkan på

eller begränsad

för samebyn viktiga

möjlighet att

möjligheter att

samebyns möjlighet att

påverkan på

marker.

passera och

passera och nyttja

passera och nyttja för

samebyns möjlighet

nyttja marker

marker

samebyn viktiga marker.

att passera och nyttja

Påverkan bedöms så

för samebyn viktiga

omfattande att den har

marker.

effekt på fundamentala
delar av samebyns
årscykel

8.2
8.2.1

Närboende
Nuläge

Närmsta bostadsbebyggelse ligger i byarna Kaunisvaara och Sahavaara ca 2 respektive 3 km söder om
nuvarande verksamhetsområde vid Tapuli och ca 0,5 – 1,5 km från det planerade verksamhetsområdet vid
Sahavaara. Drygt 5 km norr om nuvarande verksamhetsområde återfinns byn Aareavaara som är belägen intill
Muonio älv. När Palotieva tas i drift blir avståndet från gruvområdet till byn ca 4,5 km.
Enligt senast tillgänglig befolkningsstatistik hade Kaunisvaara 60 invånare och Aareavaara 51 invånare år 2015.
År 2005 hade Sahavaara 50 invånare, därefter understiger byns folkmängd 50 invånare, vilket gör att Sahavaara
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inte längre räknas som småort och befolkningsdata finns därför inte tillgänglig (SCB 2019).5 Byarnas
befolkningsutveckling sedan 1995 visas i Figur 55.

Byarnas folkmängd år 1995-2015
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Figur 55: Befolkningsutveckling i de tre byarna 1995-2015. Efter 2005 saknas data för Sahavaara eftersom
folkmängden understiger 50 invånare.

Byarna Kaunisvaara, ”Det vackra berget”, och Sahavaara, även benämnt Södra Kaunisvaara, ligger bara en
knapp kilometer ifrån varandra på varsin kulle med en myr emellan. Byarna består av ca 35 (Sahavaara)
respektive 50-60 fastigheter (Kaunisvaara) och merparten av bebyggelsen återfinns på kullarnas sydsluttningar
och består av gårdar, permanentbostäder och fritidshus. Många av husen är byggda under 1920–40-talen med
inslag av äldre, timrade hus. I Figur 56 och Figur 57 visas flygfoton över byarna med omnejd.
De offentliga byggnader som finns i byarna utgörs huvudsakligen av Kaunisvaara kyrka, byggd 1962, med
tillhörande kyrkans hus samt Folkets hus. Skolan, som tidigare var en viktig del av byn, har lagts ner och numera
går barnen i skola i Pajala centralort (Pajala kommun, 2019). I byarnas närhet finns odlingsmarker samt
utmarker i form av myrslåtter och myrodlingar.

5

Småorter är koncentrerad bebyggelse med 50-199 folkbokförda invånare, källa: SCB
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Figur 56: Vy över centrala Kaunisvaara med Kaunisjärvi till höger i bild. Foto: Kaunis Iron AB.

Figur 57: Vy över norra Sahavaara med Kaunisvaara kyrka mitt i bild samt Kaunisvaara by och Kaunisjärvi i
bildens övre vänstra hörn. Foto: Kaunis Iron AB.
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Aareavaara by ligger en knapp mil norr om Kaunisvaara och drygt fem km norr om befintligt gruvområde i Tapuli.
Byn ligger utsträckt längs med väg 99, Muonio älvs södra strand samt svensk-finska gränsen. Bebyggelsen
ligger på en sluttning mot älven och består av gårdar på småbruten åkermark. Serviceutbudet i byn är begränsat
men de boende i Aareavaara kan köpa livsmedel och andra dagligvaror från affärsbussen som passerar byn
eller från en gränshandelsbutik vid bron över till finska Kolari i Kaunisjoensuu (där Kaunisjoki sammanflyter med
Muonio älv). I Kolari i Finland finns ett större utbud av butiker, restauranger och övrig service. Skolbarn i
Aareavaara går i skolan i Pajala centralort. Bygdegården, som ligger mitt i byn är en av samlingspunkterna
(Pajala kommun 2019). Omgivningen kring Aareavaara består av skogar, myrar och vattendrag.
De kollektiva kommunikationsmöjligheterna i området utgörs av en busslinje som trafikerar sträckan PajalaAareavaara, med stopp i Kaunisvaara, en gång om dagen. För vidare resa inom länet sker byte i Pajala.
Närmsta tågstation ligger i Kolari, Finland. På den svenska sidan finns närmsta tågstation i Gällivare 17 mil bort.
I samhällena Svappavaara och Haparanda finns också tågstationer för godstransporter. Den övervägande
delen av persontransporter sker därför med bil.

8.2.2

Verksamhetens påverkan

I samband med att den sökta verksamheten påbörjas kommer ett tiotal bostads- respektive fritidsfastigheter
samt ett fyrtiotal skogsfastigheter att behöva tas i anspråk i byn Sahavaara då de ligger inom
säkerhetsavstånd/riskområde för stenkast på 800 meter. Detta får konsekvensen att berörda privatpersoner
som är bosatta inom dessa fastigheter behöver flytta och deras fastigheter behöver lösas in. I Kaunisvaara och
Aareavaara bedöms i nuläget inga fastigheter behöva lösas in till följd av den planerade verksamheten.
För de som bor kvar i byarna kommer verksamheten att orsaka påverkan genom bl.a. förändrad landskapsbild
samt störningar från buller och vibrationer. Landskapsbilden kommer att påverkas efterhand som verksamheten
fortskrider och anläggningarna medför nya inslag då det vidsträckta, flacka våtmarkslandskapet bryts av
enstaka moränkullar och mindre berg. Tapuli och Sahavaara gråbergsupplag samt sand- och
klarningsmagasinet kommer på sikt utgöra tre nya höjdformationer, vilka kommer vara synliga från
omkringliggande våtmarker och närbelägen bebyggelse eftersom den omgivande miljön är relativt flack och
öppen. Synligheten från allmänna platser bedöms dock vara begränsad på grund av omkringliggande skog
samt att berörda våtmarksområden generellt är otillgängliga.
Gruvverksamheten kommer ge upphov till buller från verksamheten och transporter som kan vara störande för
närboende i såväl Kaunisvaara och Sahavaara som Aareavaara. När verksamheten utökas med brytning vid
Sahavaara kommer bullerspridningen i riktning mot Kaunisvaara att öka. I Kaunisvaara och Sahavaara
begränsas dock spridningen av buller tack vare höjderna mellan byarna och verksamheten. Mot Aareavaara,
som ligger längre från verksamheten, är det öppen myrmark varför vissa bullerstörningar förväntas nå även hit,
se kapitel 11.1.
Vidare orsakar sprängningar i dagbrotten vibrationer och luftstötsvågor. För fyndigheterna i Tapuli och Palotieva
kommer aktuella riktvärden för vibrationer kunna innehållas utan att några åtgärder behöver vidtas.
Luftstötvågor kan påverka byggnader på relativt stora avstånd från sprängplatsen och eftersom tryckvågen i luft
går långsammare än markvibrationen kan sprängningen uppfattas som om den förorsakat två skakningar i
byggnader. Resultaten från beräkning av luftstötvågor och reflektionstryck visar att låga nivåer kommer uppstå
vid skjutningar i fyndigheterna Tapuli och Palotieva. I Sahavaara beräknas nivåerna kunna vara betydligt högre
i och med det kortare avståndet till bebyggelse men riktvärden bedöms dock kunna innehållas, se kapitel11:2.
De boende i byarna påverkas även positivt av gruvverksamheten eftersom den bidrar till arbetstillfällen och
skapar större underlag för serviceutbud och förbättrade kommunikationer vilket underlättar livet i byarna. Detta
kan även bidra till att fler väljer att bosätta sig i byarna, vilket är önskvärt då byarna sedan länge minskat i
folkmängd. KIAB och den planerade verksamheten kan även bidra till närhet till arbetsplatsen samt tillgång till
infrastruktur och mark att exploatera, vilket kan attrahera företagare samt utvecklingen av fritidsaktiviteter.
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KIAB:s verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på socioekonomin generellt i Pajala kommun, vilket även
kommer boende i byarna till gagn, se kapitel 13.0.
Konsekvenser på det skogs- och jordbruk som bedöms komma att påverkas av det direkta markanspråk som
den sökta verksamheten medför redogörs för i avsnitt 8.5.2. Likaså redovisas bedömda konsekvenser för jakt
och fiske i gruvans närområde i avsnitt8.4. Påverkan avseende Pajala kommuns vattentäkt i Kaunisvaara och
närliggande grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 7.2.
Efter avslutad verksamhet kommer området att efterbehandlas till naturmark med nya höjdformationer och en
konstgjord sjö för varje dagbrott. När gruvdriften avslutas upphör även källor till ljudstörning och damning.
Allmänheten kommer på sikt kunna vistas i området utan risk.

8.2.3

Skyddsåtgärder

I Sahavaara behöver de fastigheter som ligger inom säkerhetsavståndet/riskområdet för stenkast på 800 meter
tas i anspråk/lösas in av KIAB. Det handlar sammantaget om ca tio permanenthus, ca tio fritidshus och ca 40
skogsfastigheter. Fastigheter som ligger mellan riskområdet på 800 meter och väg 99, ca 17 st, måste i nuläget
inte tas i anspråk men fastigheter i nära anslutning till riskområdet kommer ändå erbjudas inlösen.
Ersättningssummor vid inlösen kommer att följa den policy som är framtagen och grundprincipen är att alla
fastighetsägare kommer behandlas lika inom de olika inlösenområdena.
Dialog kring inlösen med fastighetsägare har inletts och kommer att fortsätta genom personlig kontakt med
berörda fastighetsägare. KIAB har sedan tidigare övertagit fem fastigheter i Sahavaara som lösts in av den
tidigare verksamhetsutövaren (NRAB).
För de som bor kvar i byarna avser KIAB vidta åtgärder för att minimera störningar från verksamheten och
upprätthålla en så bra boendemiljö som möjligt. Främst avser bolaget att genomföra följande åtgärder:



Bullerdämpande åtgärder kommer av vidtas för att minimera bullerstörningar i byarna. Bullerdämpande
anläggningar, t.ex. vallar och/eller plank, kommer att anläggas vid Sahavaara dagbrott mot bebyggelsen i
öster och längs med transportvägen mellan Sahavaara dagbrott och industriområdet vid Kaunisvaara.



Ett säkerhetsstängsel kommer att anläggas kring delar av verksamhetsområdet för att förhindra att
obehöriga, medvetet eller omedvetet, tar sig in på verksamhetsområdet.



Det kommer att inrättas fasta tider för sprängning och information till boende och allmänhet kommer att gå
ut inför sprängning.



Luft- och vattenkvalitet samt vibrationer och buller kommer att kontrolleras och mätas kontinuerligt för att
säkerställa att villkor och gränsvärden inte överskrids.



Husgrunder och murstockar vid hus inom påverkansområde för vibrationer och luftstötsvågor kommer att
besiktas för att kunna avgöra eventuella skador orsakade av gruvverksamheten.

8.2.4

Samlad bedömning

Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan och effekter på närboende som små. Eftersom den
planerade verksamheten medför att den bostadsbebyggelse i Sahavaara by som ligger inom riskområdet för
stenkast måste lösas in innan gruvbrytningen i Sahavaara kan påbörjas, bedöms dock den samlade effekten
på närboende som måttlig, enligt föreslagen definition.
När verksamheten avslutas upphör successivt störningar och kvarstående effekter på närboende bedöms
som obetydliga.
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Tabell 49: Konsekvensbedömning – närboende.
Stora konsekvenser

Måttliga

Små

Obetydliga

Positiva

konsekvenser

konsekvenser

konsekvenser

konsekvenser

Stor mängd bostäder

Bostäder måste

Störningar vid

Marginell påverkan

Förbättrade

måste evakueras till följd

evakueras till följd av

bostäder inom

på närliggande

förutsättningar för

av säkerhetsrisk som

olägenheter som

ramen för gällande

bostäder.

närliggande

verksamhet medför.

verksamheten medför.

riktvärden.

8.3
8.3.1

bostäder.

Friluftsliv och rekreation
Nuläge

Bär- och svampplockning förekommer i viss omfattning i området och under vintern förekommer skoterkörning
och skidåkning. Stora delar av myrområdena vid planerad verksamhet har under lång tid varit relativt
svårtillgängliga och friluftsliv har därför inte bedrivits i någon större utsträckning. På Sahavaaras topp finns dock
"Laki", ett utsiktsberg med bl.a. grillplats. Platsen är ett populärt utflyktsmål och besöks av lokalbefolkningen för
pulk- och skidåkning, terränglöpning och längdåkning. Området används också för bärplockning. Platsen är
unik i närområdet då byarna i övrigt omges av vidsträckta myrområden.
I Aareavara by finns även ett turistföretag, Arelax turistverksamhet, som erbjuder boende och aktiviteter såsom
naturguidning, fiske, skoterturer och skidåkning.
Närmsta belägna riksintresse för friluftsliv utgörs av Muonio älv, vilken även är huvudrecipienten för det vatten
som avbördas från verksamheten. Inga områden som är klassade som riksintressen för friluftsliv tas i fysiskt
anspråk av den sökta verksamheten. Inga sådana områden ligger heller i gruvans direkta närhet, se kapitel
6.4.1.
I dagsläget går en skoterled öster om verksamhetsområdet på den östra sidan av väg 99, nära befintligt sandoch klarningsmagasin, se Figur 58. Strax söder om byn Kaunisvaara delar sig leden även i västlig riktning och
leder därifrån i nordvästlig riktning, genom det planerade verksamhetsområdet, mot myrområdet Ahvenvuoma.
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Figur 58: Den sökta verksamheten och närliggande skoterleder.

8.3.2

Verksamhetens påverkan

Planerade verksamheter vid Palotieva och Sahavaara samt det utökade sand- och klarningsmagasinet gör att
allmänhetens möjlighet att nyttja områdena för friluftsliv och rekreation begränsas ytterligare jämfört med
nuläget. Boende i Sahavaara och Kaunisvaara, samt övriga besökande till området, måste därmed söka sig till
andra områden för t.ex. bärplockning och skidåkning. Buller från verksamheten kan även störa
friluftslivsupplevelser på ett större avstånd från verksamheten, t.ex. vid Aareavaara och Muonio älv. Skoterleden
kommer att behöva dras om vid Sahavaara dagbrott.
I ett större perspektiv kan friluftslivet och turismen i Pajala kommun även påverkas positivt av den planerade
verksamheten. Detta eftersom verksamheten bidrar till fler resande till regionen och kommunen, vilket i sin tur
kan öka intresset för att turista i området. Fler resande till Pajala ökar också efterfrågan på service så som
hotell, restauranger och affärer vilket är positivt för turismen och friluftslivet i regionen. Gruvorna i sig utgör
erfarenhetsmässigt populära objekt för besökande med intresse för industrier och mineral.
Tillgången till alternativa orörda områden för friluftsliv och rekreation i närområdet bedöms, trots verksamhetens
påverkan, som fortsatt god vilket gör att konsekvenserna för friluftsliv och rekreation sammantaget bedöms som
små.

8.3.3

Skyddsåtgärder

Bullerdämpande åtgärder kommer av vidtas för att minimera att buller stör friluftslivet. Bullerdämpande
anläggningar, t.ex. vallar och/eller plank, kommer att anläggas vid Sahavaara dagbrott mot bebyggelsen i öster
och längs med transportvägen mellan Sahavaara dagbrott och industriområdet vid Kaunisvaara.
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Ett säkerhetsstängsel kommer att anläggas kring delar av verksamhetsområdet för att förhindra att obehöriga,
medvetet eller omedvetet, tar sig in på verksamhetsområdet.
Det kommer att inrättas fasta tider för sprängning och information till boende och allmänhet kommer att gå ut
inför sprängning.

8.3.4

Samlad bedömning

Planerad verksamhet medför att markområden som i dag finns tillgängliga för friluftsliv och rekreation tas i
anspråk för verksamhetens anläggningar.
Det är en vanlig uppfattning att gruvverksamhet står i konflikt med turism, men en gruva ökar chanserna för fler
besökare till regionen. Gruvverksamheten ökar också efterfrågan på, och tillgängligheten till, service så som
hotell och restauranger. Ett exempel är Kiruna som trots/tack vare gruvan har en stor turistsektor. Till Kiruna
anländer människor från världens alla hörn för att bo på ishotellet, åka vidare med malmbanan och vandra i
Abisko m.m.
När gruvverksamheten avslutas kan efterbehandlingen av verksamheten anläggningar utformas och anpassas
så att förutsättningarna för friluftsliv och rekreation förbättras, till exempel kan upplag slutligt anpassas för
vintersport eller liknande.
Tabell 50: Konsekvensbedömning – friluftsliv och rekreation.
Stora konsekvenser

Måttliga

Små

Obetydliga

Positiva

konsekvenser

konsekvenser

konsekvenser

konsekvenser

Påverkan på nationella

Påverkan på värden av

Påverkan på

Påverkan på värden

Förbättrade

värden är betydande

riksintresse är liten

värden av

av lokalt/regionalt

förutsättningar för

eller begränsad,

eller begränsad

lokalt/regionalt

intresse är marginell.

friluftslivets

betydande påverkan på

påverkan på värden av

intresse är liten.

värden av regionalt

regionalt intresse.

intresse.

Marginell påverkan

Liten påverkan på

på de

Begränsad påverkan

de naturupplevelser

naturupplevelser som

Stor påverkan på de

på de naturupplevelser

som är viktiga i

är viktiga i området

naturupplevelser som är

som är viktiga i

området

viktiga i området

området

8.4
8.4.1

intressen.

Jakt och fiske
Nuläge

Jakt, främst i form av älg- och fågeljakt, bedrivs inom de områden som bolaget avser att ta i anspråk för den
utökade verksamheten. Det jaktlag som direkt berörs av verksamhetens nuvarande markanspråk är
Kaunisvaara Norra Älgjaktlag. I området kring Sahavaara jagar Södra Kaunisvaara jaktlag och där finns även
fastigheter som förvaltas av allmänningsskogen. Norr om nuvarande verksamhet jagar fastighetsägare från
Aareavaara.
Kaunisvaara bysamfällighet S:25 innehar fiskerätten i Kaunisjärvi, Patojoki, Mellajoki, Rässioja och Kiekkajoki.
Fiskerätt i Kaunisjoki tillhör ett flertal privata fastigheter, men även i vissa delsträckor av samfälligheter.
Fiskerättigheter i Muonio älv administreras på svenska sidan av Aareavaara Fiskevårdsområdesförening.
Förutom Muonio älv omfattar även fiskevårdsområdet delar av Aareajoki och andra sjöar i närområdet.
Fastighetsägare som ingår i föreningen har fiskerätt i vattnen. Föreningen ansvarar för försäljning av fiskekort
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för fiske inom respektive fiskevårdsområde. Nedströms Aareavaara finns inget fiskevårdsområde förrän Torne
älv i höjd med Kengis. Däremellan utgörs vattnet av så kallat byavatten där fastighetsägare med mark mot älven
har fiskerättigheter.
Fisket i Muonio älv är även viktig för boende på finska sidan och fiskerättigheterna på denna sida Muonio älv
innehas av Fortum, som äger vattnet, och de som äger mark mot älven. Vidare ligger det primärt berörda
området inom Muonio fiskedistrikt vilket sträcker sig från ca 3 mil norr om Muonio till i höjd med Pajala.
Fiskedistriktet är lagstadgat samarbetsorgan som främjar fiskerihushållningen och administrerar fiskerättigheter
inom sitt verksamhetsområde. Fiskedistriktets medlemskår består av delägarlag, övriga vattenägare och
representanter för yrkes- och fritidsfiskarna.

8.4.1.1

Fiskevaneundersökning

Under år 2018 genomförde bolaget en fiskeundersökning i kommunen vars resultat redovisas i sin helhet i
bilaga H7. Motsvarande undersökning gjordes av Northland Resources AB åren 2007 och 2012 och omfattar
kartläggning av antalet fritidsfiskare, fiskemetoder och fångstperiod. Vidare efterfrågades även antal fångade
fiskar och den totala vikt på fångsten inom ett antal vattendrag och sjöar under år 2018.
De vattendrag och sjöar som ingick i enkäten var Muonio älv, Kaunisjoki, Aareajoki, Patojoki, Kaunisjärvi,
Mellajoki samt Ruutijärvi. Av de inkomna svaren framgick det att det huvudsakliga fritidsfisket bedrivs i Muonio
älv, Kaunisjoki, Aareajoki och Patojoki. Inga fisketillfällen har rapporterats in från sjöarna Ruutijärvi, Kaunisjärvi
eller vattendraget Mellajoki under den aktuella perioden.
I enkäten gavs de svarande möjlighet att markera i vilken del av vattendragen de fiskat för Muonio älv, Mellajoki
och Kaunisjoki. För Muonio älv har den största andelen av hushållen fiskat uppströms samhället Aareavaara.
Längs Kaunisjoki har den största andelen av inrapporterat fiske skett mellan Sahavaara by och sammanflödet
med Aareajoki. För Aareajoki har den största andelen av hushållen fiskat nedströms sammanflödet med
Mellajoki.

Muonio älv
Den totala fångsten i Muonio älv under året uppgick till ca 366 kg varav största andelen var lax (39 %) samt harr
(36 %). Jämfört med år 2012 fångades ca 635 kg mindre fisk på ungefär samma antal fisketillfällen. Störst
skillnad kan utläsas på den totala vikten av infångad lax (660 kg på 669 fisketillfällen under år 2012). Från älven
har även fångster av abborre, gädda, öring, mört, id och sik rapporterats in.

Kaunisjoki
Från Kaunisjoki har i enkätundersökningen 157 kg fångad fisk rapporterats in. Detta motsvarar ungefär hälften
av den totala vikt som rapporterades in från vattendraget år 2012, dock fördelat på något färre antal fisketillfällen.
Viktmässigt utgjordes största andelen av fångsten av gädda under perioden medan abborre stod för det största
antalet. Även harr, öring, mört och id har fångats i Kaunisjoki under året.

Aareajoki
Från Aareajoki har i enkätundersökningen ca 60 kg fångad fisk rapporterats in där största viktandelen utgjordes
av gädda medan största antalet utgjordes av abborre. Även harr, id och lake fångades i vattendraget under år
2018.

Patojoki
För Patojoki har endast ett fisketillfälle rapporterats in för aktuellt år. Svaranden har uppgett att en gädda och
två idar har infångats med spinnspö i vattendraget, uppgifter om vikt saknas i enkätsvaret.
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Verksamhetens påverkan

De tillkommande verksamhetsområdena medför att ytterligare jaktmarker tas i anspråk jämfört med nuläget. Av
planerade verksamheter är det främst Sahavaara dagbrott med skyddszon och gråbergsupplaget som är av
betydelse för jaktmarksanspråket och enligt tidigare bedömningar förväntas ungefär 5–10 % av jaktmarker för i
första hand Södra Kaunisvaara jaktlag samt allmänningsskogen komma att tas i anspråk under tiden för
produktion. I detta område har Kaunisvaara södra jaktlag sina jaktmarker. Även det utökade sand- och
klarningsmagasinet, beroende på utformning, kan ta ytterligare jaktmark i anspråk inom/nära det område där
Kaunisvaara Norra älgjaktlag samt Aareavaara jaktlag har sina jaktmarker.
Vidare kan buller, vibrationer och luftstötar från den planerade gruvbrytningen medföra störningar för djurlivet
och för jaktförutsättningarna i närområdet till gruvan. Kaunisvaara norra jaktlag och Aareavaara jaktklubb har
påpekat att buller och varningssignaler från befintlig gruvverksamhet stör jakten kring Aareavaara vid sydsydvästliga vindar. Bl.a. eftersom det blir svårare att höra hundskall och hundar slutar jaga vid högt buller.
Sedan gruvverksamheterna avslutats kommer efterbehandlingsåtgärder utföras på ett sådant sätt som
möjliggör för återbeskogning av tidigare skogsområden och etablering av växtlighet på sandmagasinet som
tidigare var ett relativt växtfattigt myrområde. Långsiktigt bedöms inte gruvverksamheten påverka
jaktförutsättningarna i området.

Fiske
Vattenkemisk påverkan och flödespåverkan på Muonio älv från planerad verksamhet bedöms fortsatt vara
begränsad och gällande miljökvalitetsnormer för vatten kommer inte att överskridas. För fiske i Kaunisjoki kan
det framtida säkerhetsområdet kring Sahavaara dagbrott komma att begränsa tillgängligheten längs en kortare
sträcka. Aareavaara fiskevårdsområdesförening har i sitt samrådsyttrande framfört att det finns en oro för att
gruvverksamheten medför en negativ påverkan på Aareajoki och Muonio älv. Vidare kan buller från planerad
verksamhet ha en negativ påverkan på fiske-/naturupplevelsen. Planerad verksamhet bedöms dock inte
medföra någon betydande försämring av förutsättningarna för fiske i Muonio älv jämfört med nuläget. Bolaget
har utarbetat ett koncept för förbättring av vattenkvaliteten i Kaunisjärvi som, om det införs, bör väsentligt kunna
förbättra fiskbeståndet i sjön.

8.4.3

Skyddsåtgärder



Bullerdämpande åtgärder kommer av vidtas för att minimera att buller stör jakt och fiske. Bullerdämpande
anläggningar, t.ex. vallar och/eller plank, kommer att anläggas vid Sahavaara dagbrott mot bebyggelsen i
öster och längs med transportvägen mellan Sahavaara dagbrott och industriområdet vid Kaunisvaara.



Planera in bullerreducerande åtgärder vid projektering av Palotieva dagbrott, anlägga ljudbarriär vid
Palotieva dagbrott och vid ramper.



Begränsa sprängsignalens räckvidd och anlägga ljud-barriär vid primärkross och gråbergstipp av grov
sprängsten/gråberg.



Ett säkerhetsstängsel kommer att anläggas kring delar av verksamhetsområdet för att förhindra att
obehöriga, medvetet eller omedvetet, tar sig in på verksamhetsområdet.



Det kommer att inrättas fasta tider för sprängning och information till boende och allmänhet kommer att gå
ut inför sprängning.



Luft- och vattenkvalitet samt vibrationer och buller kommer att kontrolleras och mätas kontinuerligt för att
säkerställa att villkor och gränsvärden inte överskrids.



Eventuella ersättningar till jaktlag och fiskeföreningar hanteras inte inom ramen för denna prövning.
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Avledning av rent överskottsvatten till Kaunisjärvi.

8.4.4

Samlad bedömning

Negativ påverkan på jakt uppkommer till följd av den planerade verksamhetens direkta markanspråk vid
Sahavaara samt till följd av den ljudstörning och mänsklig närvaro som verksamheten medför. Även
upplevelsen av vildmark vid fiske i närliggande vattendrag påverkas av verksamheten.
Efter avslutad verksamhet upphör successivt påverkan på jakt och fiske i närområdet. Jaktmarker kan åter
etableras inom det efterbehandlade verksamhetsområdet. Inplantering av ädelfisk i de nya dagbrottssjöarna
kan vara en åtgärd som vidtas som del i kommande efterbehandling.
Tabell 51: Konsekvensbedömning – jakt och fiske.
Stora konsekvenser

Måttliga

Små

Obetydliga

Positiva

konsekvenser

konsekvenser

konsekvenser

konsekvenser

Mycket stora jaktmarker,

Påverkan på

Begränsad

Marginell påverkan

Förutsättningarna för

> 10 000 ha, tas i

jaktmarker i

påverkan på

på jakt och fiske i

jakt och fiske

anspråk.

närområdet.

jaktmarker i

området.

förbättras till följd av

Fiskevatten av nationellt

Betydande påverkan

intresse påverkas

på lokala fiskevatten.

negativt.

8.5
8.5.1

närområdet.

verksamheten.

Lite påverkan på
lokala fiskevatten.

Skogs- och jordbruk
Nuläge

Skogsbruk förekommer i mindre omfattning inom de områden som berörs av den utökade verksamheten. Under
tiden för gruvans produktion kommer skogsbruk inte utan speciella åtgärder att kunna bedrivas inom de
områden som direkt berörs av områden som tas i anspråk. Skog inom verksamhetens närområde utgör en
viktigt skydd mot buller och damning. Framförallt har mindre produktiv jordbruksmark tagits i anspråk i samband
med anläggandet av Sahavaara gråbergsupplag.
Jordbruk bedrivs endast i liten skala i byarna Kaunisvaara och Sahavaara och bedöms inte påverkas i någon
särskild utsträckning av planerade verksamheter jämfört med nuläget.

8.5.2

Verksamhetens påverkan

Sedan gruvverksamheterna avslutats kommer efterbehandlingsåtgärder utföras på ett sådant sätt som
möjliggör för återbeskogning av tidigare skogsområden. Långsiktigt bedöms inte verksamheterna påverka
förutsättningarna för ett framtida skogsbruk i området. De förändringar av landskapet vid Sahavaara som i
dagsläget nyttjas som jordbruksmark kommer att vara bestående.

8.5.3

Skyddsåtgärder

Det utfinns inga direkta planerade åtgärder för jord- och skogsbruk.

8.5.4

Samlad bedömning

Påverkan på jord- och skogsbruk uppkommer till följd av den planerade verksamhetens direkta markanspråk.
Vid Sahavaara gruvområde kommer skogsmark att tas i anspråk vid dagbrottet och gråbergsupplaget kommer
i huvudsak att anläggas på myrmark som delvis är dikad.
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Efter avslutad gruvverksamhet kommer delar av gruvområdet att återigen kunna nyttjas för skogsbruk. Den
samlade effekten på jord- och skogsbruk till följd av gruvans påverkan bedöms som liten.
Tabell 52: Konsekvensbedömning – skogs- och jordbruk.
Stora konsekvenser

Måttliga

Små konsekvenser

konsekvenser

Obetydliga

Positiva

konsekvenser

konsekvenser

Stora

Begränsade områden

Mindre arealer

Endast enstaka träd

Verksamheten

sammanhängande

produktiv skogs-

produktiv skogs-

måste avverkas i

innebär att jord- och

områden produktiv

och/eller

och/eller

samband med

skogsbruk gynnas.

skogs- och/eller

jordbruksmark tas i

jordbruksmark tas i

verksamhetens

jordbruksmark tas i

anspråk.

anspråk.

etablering.

Möjligheten att

Återetablering av

Det finns ingen

återetablera

växtlighet kan utföras

möjlighet att

växtlighet är

som en del i

återetablera

begränsad.

efterbehandlingen av

anspråk.

växtlighet i området.

9.0
9.1
9.1.1

verksamheten.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER – NATURVÄRDEN
OCH SKYDDADE ARTER SAMT NATURA 2000
Naturvärden och skyddade arter
Naturvärdesinventering

Området runt den sökta verksamheten har varit föremål för flertalet utredningar. Dels genomfördes karteringar
av naturvärden inför gruvans öppnande år 2009 och dels gjordes nya inventeringar i fält under år 2014. Under
perioden 2018 – 2019 har Pelagia genomfört inventeringar i gruvans närområde. Den yta vilken har omfattats
av dessa inventeringar avseende skyddade arter illustreras i Figur 59. Resultaten från dessa inventeringar
redogörs översiktligt i följande kapitel. Resultaten i sin helhet redovisas i bilaga H8-bilaga H8.5. Pelagias
utredningar i bilaga H8-H8.5 har även tillsammans med Callunas utredningar i bilaga H9 utgjort del av
underlaget i Callunas utredning av påverkan på Natura 2000 och fridlysta arter (bilaga H9).
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Figur 59: Område runt den sökta verksamheten som har inventerats avseende skyddade arter.

9.1.1.1

Våtmarker

De befintliga och planerade verksamhetsområdena är delvis lokaliserade inom de i den nationella
våtmarksinventeringen identifierade våtmarksobjekten ”Tapulivuoma 4 km NO Kaunisvaara”, ”Kokkovuoma 3
km NV Kaunisvaara” samt ”Ahenvuoma 4 km VSV Kaunisvaara” som tilldelats naturvärdesklass (1) för
Tapulivuoma och Kokkovuoma samt naturvärdesklass (2) för Ahenvuoma (Gunnarsson & Löfroth 2009,
Miljödataportalen). Utöver dessa 3 våtmarksobjekt finns 1 våtmarksobjekt som ligger inom 500 m från
verksamhetsområdet ”Salmivuoma-Ruotovuoma 18 km NV Pajala” (klass 1) som tilldelats klass 1 i
våtmarksinventeringen (Gunnarsson & Löfroth 2009, Miljödataportalen), se Figur 60.
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Figur 60: Karta som visar inventerade och klassade våtmarker i området kring Kaunisvaara. Den sökta
verksamhetens utbredning är markerad med röd linje.

Kokkovuoma
Befintliga och sökta verksamheter vid Tapuli och Palotieva dagbrott med tillhörande gråbergsupplag samt
Kaunisvaara anrikningsverk berör delar av Kokkovuoma. Våtmarksobjektet är ca 4008 ha stort och ligger väster
om väg 99 samt västnordväst om Kaunisvaara by.
Kokkovuoma finns upptagen i den nationella myrskyddsplanen har tilldelats naturvärdesklass 1 i den antionella
våtmarksinventeringen. Myren har stora arealer Aapamyrar med inslag av rikkärr.
Flest förekomster av skyddade arter samt myrstarr har påträffats inom det kalkrika strängflarkkärr som är
lokaliserat i södra delen av området för Tapuli gråbergsupplag samt processvattenmagasinet (Sweco, 2014).
Några förekomster påträffades inom industriområdets markanspråk. Inom markanspråket för Tapuli och
Palotieva dagbrott har inga skyddade växter eller myrstarr påträffats.
Käppkrokmossa har registrerats inom tre lokaler på Kokkovuoma. Den största utbredningen finns i det kalkrika
strängflarkkärret i södra delen av området för Tapuli gråbergsupplag, där arten förekommer dels som enstaka
individer i mosskiktet och dels i stora tuvor om flera kvadratmeter. År 2011 återfanns en individ av myrstarr i
sydöstra delen av området för gråbergsupplaget, en lokal i västra delen av området för gråbergsupplag med ca.
135 individer, samt totalt ca 13 individer inom en lokal på industriområdet. Det bedömdes som sannolikt att fler
förekomster av myrstarr finns inom det inventerade området, då arten lätt förbises.
Myrbräcka påträffades på Kokkovuoma i södra delen av området för Tapuli gråbergsupplag vid inventering 2009
(två lokaler), samt 2011 (en lokal). Lokalen som återbesöktes 2011 hyser ca 600 individer av myrbräcka. År
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2013 påträffades arten på ytterligare tre lokaler väster om Tapuli dagbrott, med 5, 18 respektive 4 individer av
myrbräcka. Myrbräcka har vid utförda inventeringar endast påträffats på Kokkovuoma.
Jungfru Marie nycklar har påträffats på fem lokaler på Kokkovuoma vid karteringen 2009, Sumpnycklar
noterades från ett tiotal lokaler på Kokkovuoma under karteringen 2009. År 2011 återfanns två orkidéindivider
ur släktet Dactylorhiza sp. väster om Tapuli dagbrott, fynden kunde dock inte bestämmas till art. Lappnycklar
noterades i två lokaler, brudsporre hittades på fyra lokaler, spindelblomster hittades på fyra lokaler och
ängsnycklar hittades på tre lokaler.
Det har genomförts ytterligare naturvärdesinventeringar inom ramen för föreliggande tillståndsansökan (Pelagia
2019). Resultaten, som redovisas i sin helhet i bilaga H8.1, visade på att området bland annat innehöll, utöver
tidigare omnämnda, värdeelement i form av järnockrakällor, myrholmar med gammal skog och död ved, stora
strängflarkkärr samt rikkärrsvegetation med typiska arter, signalarter och rödlistade arter där flera uppvisar
livskraftiga populationer.

Figur 61: Naturvärden, artfynd och den sökta verksamhetens utbredning (Pelagia, 2019).

Tapulivuoma
Sand- och klarningsmagasinen har anlagts inom Tapulivuoma våtmark. Våtmarksobjektet har en yta på ca. 1
885 ha och avgränsas av vattendragen Aareajoki i nordost, Kaunisjoki i öster och i väst av väg 99.
Våtmarken består till största del av aapamyr. Myrkomplexet hyser många andra myrtyper så som mad, mosse
av nordlig typ och holmar av sumpskog. I våtmarksinventeringen har våtmarksobjektet tilldelats
naturvärdesklass 1. Inom våtmarken har Skogsstyrelsen i inventeringar funnit ett sammanhängande område
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som klassas som naturvärdeslokal och beskrivs som myr- och skogsmosaik. Tre mindre nyckelbiotoper som
utgörs av tallskog och barrblandskog med höga naturvärden finns i området.
Missgynnade arter som funnits inom våtmarken och skogspartierna är bland andra käppkrokmossa, ladlav,
gammelgranskål, och vitskaftad svartspik samt vedsvampen rynkskinn. Käppkrokmossa har återfunnits i
våtmarksinventeringen direkt öster om klarningsmagasinet (Pelagia, 2019). I samma område öster-nordost om
sandmagasinet har även myrbräcka och myrstarr påträffats.
Inom det område på Tapulivuoma som inventerades vid karteringen 2009 påträffades käppkrokmossa, korallrot,
jungfru Marie nycklar, sumpnycklar, spindelblomster och skogsfru (Sweco, 2014). Förekomsterna av skyddade
växter var relativt utspridda, med flera lokaler i närheten av sjön Kaunisjärvi, samt två lokaler i nordvästra delen
av området för sandmagasinet. Två lokaler hittades strax sydost om området för klarningsmagasinet.
Käppkrokmossa påträffades på fem spridda lokaler. Jungfru Marie nycklar har påträffats på fem lokaler,
sumpnycklar noterades från en lokal, spindelblomster hittades på tre lokaler och skogsfru hittades på en lokal
nära sjön Kaunisjärvi.
I samband med inventeringen som genomfördes 2019 fastslogs det att myrens våtmarksområde är variationsrikt
med järnockrakällor. Vidare återfanns myrholmar med gammal skog, stora strängflarkkärr, rikkärrsvegetation
med karakteristiska- och rödlistade arter där flera utav dessa uppvisar livskraftiga populationer. Inom
våtmarksområdet påträffades prioriterade Natura 2000-naturtyper bestående av aapamyr, västlig taiga och
skogbevuxen myr. Öster som sandmagasinet återfanns myrholmar, vilka anges vara viktiga värdeelement, med
skogsartad barrskog tillsammans med död ved och förekomster av naturvårdsarter och rödlistade arter.
Liknande typer av naturmiljöer återfanns även norr om sandmagasinet och i området runt Kaunisjärvi där sjön
angränsar till Tapulivuoma. Samtliga av dessa miljöer innehar naturvärdesklass 1 i naturvärdesinventeringen.

Ahvenvuoma
Det planerade dagbrottet vid Sahavaara berör delar av Ahvenvuoma våtmark. Våtmarksobjektet har en yta på
ca. 1 462 ha och ligger väster om väg 99 och Sahavaara by. Våtmarken ingår i ett område utpekat som
riksintresse för naturvård. Området består till stor del av aapamyr delvis med inslag av sumpskog, främst utefter
Kaunisjoki. Våtmarksobjektet har tilldelats naturvärdesklass 2 i den nationella våtmarksinventeringen.
Ahvenvuoma har, på grund av att delar av området är påverkat genom dikning och jordbruksmark, fått en lägre
naturvärdesklassificering än omgivande våtmarker.
Inom området för planerat dagbrott vid Sahavaara har det inte återfunnits några utpekade värdekärnor vid
genomförd detaljinventering, men delområden hyser vissa arter som är skyddsvärda eller sällsynta i ett
nationellt perspektiv (Sweco, 2014). Vidare finns ett stråk av sumpskogar av klenare björk i södra delen av det
planerade dagbrottsområdet. Björksumpskog återfinns över stora arealer längs hela Kaunisjoki söder om
Sahavaara. I ett område söder om planerat dagbrott vid Sahavaara ligger ett lösbottenkärr som är kraftigt
modifierat av dikningar. Näringsförhållanden är höga, vilket avspeglas i växtsamhället med odonvide,
björnbrodd, dybläddra och guldspärrmossa.
Inom området för planerat gråbergsupplag vid Sahavaara återfinns ett större sammanhängande myrområde av
oligotrofa (näringsfattiga) strängflarkkärr. Området är hydrologiskt opåverkat, trots att dikningar utförts runt
omkring. Naturtypen bedöms vara vanligt förekommande utanför undersökningsområdet i den centrala och
västra delen av Ahvenvuoma. Vid de tjärnrika miljöerna väster om planerat gråbergsupplag återfinns höga
naturvärden i oligomesotrofa tallmyrsflarkar.
Vid karteringen 2009 påträffades myrstarr, lappranunkel, jungfru Marie nycklar, brudsporre, spindelblomster och
ängsnycklar i norra änden av Sahavaara dagbrott, norr och nordost om Sahavaara dagbrott, i södra spetsen
Sahavaara dagbrott samt söder om Sahavaara dagbrott (Sweco, 2014). Inga lokaler påträffades inom planerat
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område för Sahavaara gråbergsupplag. Lokalen med myrstarr ligger ca. 500 m söder om Sahavaara dagbrott.
År 2007 påträffades käppkrokmossa på Ahvenvuoma i anslutning till det planerade verksamhetsområdet.
Genomförda artinventeringar under år 2014 inkluderade inte förekomster av skyddade svampar. Enligt Swecos
bedömning av vilka arter av skyddade svampar som skulle kunna finnas inom utredningsområdet kan det inte
förväntas förekomma några andra än möjligen doftticka (Sweco 2014).

Salmivuoma – Ruotovuoma
Söder om det planerade dagbrottet vid Sahavaara, söder om Kaunisjoki, ligger våtmarksområdet SalmivuomaRuotovuoma som tilldelats naturvärdesklass 1 i den nationella våtmarksinventeringen. Viktiga värdeelement
som bedömningen grundar sig på är förekomster av strängflarkkärr, intermediära kärr, gölar, småtjärnar,
strandsumpskogar och myrholmar samt karakteristika naturvårdsarter. Inom det inventerade området
påträffades Natura 2000 habitattyper i form av aapamyr (7310) och skogbevuxen myr (91D0).

9.1.1.2

Vattendrag

Kaunisjoki
Området längs Kaunisjoki som angränsar till det planerade dagbrottet vid Sahavaaras omfattades av Pelagias
inventering. Området bedöms ha högsta naturvärdesklass 1 i naturvärdesinventeringen baserat på att det är
ett naturligt vattendrag med ofta frodig artrik strandvegetation samt förekomst av rödlistade fågel- och djurarter.

Aareajoki och Mellajoki
De delar av vattendragen som rinner genom inventeringsområdets norra del, norr om den sökta verksamheten,
är mestadels lugnflytande med dyig botten. Längs Aareajoki finns några kortare sträckor inom
inventeringsområdet som har strömmande partier med bottensubstrat av sten och block. De sträckor av de två
vattendragen som omfattades av Pelagias inventering bedömdes ha naturvärdesklass 1 i naturvärdesinventeringen.

9.1.1.3

Fåglar

LVT6 utförde år 2007, 2008 och 2011 fågelinventeringar i områden som berörs av såväl befintliga som planerade
verksamheter. Undersökningarna inkluderade inventering i linjetransekter och småruteinventeringar.
Av inventeringsresultaten framgår att områdenas funktion för fåglar i första hand är som häckningslokaler, där
de stora våtmarkerna Ahvenvuoma, Kokkovuoma och Tapulivuoma har en central roll (Sweco, 2014). Inom
dessa finns en värdefull häckfågelfauna, framförallt på grund av den rikliga förekomsten av aapamyrar.
Fågelfaunan bedöms vara typisk för de förekommande livsmiljöerna i form av stora tall- och
strängflarkmyrkomplex med inslag av karga gran- och tallskogar. En klar majoritet av de skyddsvärda arterna
som påträffats vid inventeringen är knutna till våtmarkshabitat, framför allt de öppna strängflarkkärren samt
området med småtjärnar på Ahvenvuoma. Sädgåsen är den art som på grund av observerade förekomster och
tätheter bedömts bidra med den största, enskilda delen av det inventerade områdets totala, bedömda artvärde
för häckfågelfaunan.
Det inventerade området på Ahvenvuoma våtmark hyser den mest värdefulla häckfågelfaunan av de
inventerade områdena, främst på grund av förekomster samt tätheter av sädgås, myrsnäppa, trana, salskrake,
stenfalk och storspov (Sweco, 2014).
Ahvenvuoma småtjärnar och angränsande våtmark är en värdefull lokal för flyttfåglar (Sweco, 2014). Sjöarna
Kaunisjärvi och Ruuttijärvi bedöms främst vara av lokalt värde för rastande flyttfåglar.

6

LVT är förkortning för Lapin Vesitutkimus OY och är den finska naturvärdeskonsult som Northland främst anlitade för bakgrundsundersökningar av naturmiljön i verksamhetsområdet.
LVT heter numera Ahma OY.
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Inom ramen för föreliggande tillståndsprövning har en riktad fågelinventering mot skogshöns (tjäder och orre),
ugglor och hackspettar (mindre hackspett, tretåig hackspett och spillkråka) genomförts, se bilaga H8.2 för
fullständig redovisning där även inventeringsområdet samt artfynd redovisas. Inventeringsområdet omfattade
delvis redan av gruvan påverkade områden. Beträffande förekomsten av ugglor kunde inga ugglor påträffas
trots upprepade försök. Detta bedömdes hänga samman med den låga tätheten av gnagare som utgör basfödas
för dessa rovfåglar.
Tjäder anges i rapporten vara vanligt förekommande och inventeringarna visade på minst fyra tjäderspelplatser
med 3 – 6 spelande tuppar samt ett 50-tal tjäderobservationer inom inventeringsområdet. Orre förekommer
även den genomgående inom inventeringsområdet. Inga större orrspelplatser noterades, dock noterades ett
flertal mindre spel med två till fem orrtuppar. Samtliga eftersökta hackspettsarter; mindre hackspett, spillkråka
och tretåig hackspett noterades inom inventeringsområdet.
Utöver ovan nämnda fågelinventeringar har en häckfågelinventering utförts av Pelagia 2019, vilken utgör bilaga
till Callunas utredning om påverkan på Natura 2000 och fridlysta arter (Bilaga H9).
Häckfågelinventeringen genomfördes på ett 110 km2 stort utredningsområde, och de arter för vilka häckning
kunde noteras, och som är listade i artskyddsförordningen är blå kärrhök, blåhake, grönbena, höuggla,
jorduggla, lappuggla, orre, ortolansparv, pilgrimsfalk, pärluggla, slaguggla, smålom, sparvuggla, spillkråka,
stenfalk, sångsvan, sädgås, tjäder, trana, tretåig hackspett, videsparv samt ängspiplärka.

9.1.1.4

Däggdjur

Inventering av utter har tidigare utförts på sammanlagt 21 platser vid vattendrag kring verksamhetsområdena
och i Muonio älv, samt på ett antal platser på finska sidan av älven (LVT, 2008). Förekomsten av utter är ett av
skälen till att Torne och Kalix älvsystem samt Vännijänkkä naturreservat, ca 7 km söder om Sahavaara längs
väg 99, utpekats till Natura 2000-område. Resultat från inventeringen indikerade att det fanns hemområden för
tre olika uttrar i området under tiden för undersökningen. Spår från en individ påträffades längs Kaunisjoki, söder
om verksamhetsområdet, och spår från två individer vid Muonio älv i Äkäsjokisuu respektive Mannajoki i Finland.
Förnyade inventeringar utfördes i mars och april år 2019, se bilaga H8.3 för fullständig redogörelse.
Fältinventeringen genomfördes längs med merparten av vattendragen Kaunisjoki, Aareajoki, Mellajoki, Patojoki
och Suksijoki. Sammantaget kan det slås fast att förekomst av utter konstaterades i samband med de
genomförda inventeringarna vid vattendragen Kaunisjoki, Aareajoki, samt Patojoki. Hur många uttrar som finns
i området är fortsatt okänt. Utterinventeringen utgjorde underlag till Callunas utredning av påverkan på Natura
2000 och fridlysta arter.
Utöver utterinventeringen genomfördes en fladdermusinventering av Calluna 2019. Inventeringen utgjorde
tillsammans med utterinventeringarna underlag till utredningen av påverkan på Natura 2000 och fridlysta arter.
Resultatet av utredningen i bilaga H9 visar att bland däggdjuren förekommer endast utter inom det i H9
definierade påverkansområdet. Däggdjursinventeringen var inriktad på arter som är skyddade i artskyddsförordningen.

9.1.1.5

Groddjur och kräldjur

Både åkergroda och vanlig groda förekommer inom samtliga inventerade våtmarksobjekt och genomförd
inventering visar att områdena kring befintliga och planerade verksamheter hyser en groddjursfauna som är
normal för våtmarker i norra Sverige (Sweco, 2014). Utöver inventeringen från Sweco har en yngelinventering
av groddjur utförts av Itämies m.fl. 2008 och en lekvatteninventering av groddjur utfördes av LVO 2011.
Grodarternas förekomst är rikligt vid Ahvenvuoma småtjärnar, vilket är de objekt som bedöms ha störst värde
som lekplats för arterna av de objekt som inventerats. Åkergroda förekommer även vid sjöarna Ruuttijärvi och
Kaunisjärvi, samt i den mindre vattensamlingen som inventerades på Kokkovuoma (Palosaajonvuoma). Inga
grodor påträffades vid inventering av våtmark och mindre vattensamlingar på Tapulivuoma.
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Den utredning av påverkan på Natura 2000 och fridlysta arter som Calluna utfört (bilaga H9), inkluderar
riskbedömning för vanlig groda, åkergroda, huggorm och skogsödla då lämpliga habitat för dessa arter finns
inom influensområdet för indirekt påverkan. Verksamhetens påverkan på dessa arter enligt utredningen
redovisas i stycke 9.1.2.4 ”Påverkan på groddjur och kräldjur”.

9.1.1.6

Insekter

Genomförda undersökningar har inte inkluderat inventeringar av skyddade insekter. Enligt Swecos bedömning
av vilka arter av skyddade insekter som skulle kunna finnas inom utredningsområdet kan det inte förväntas
förekomma några andra än möjligen bredkantad dykare (Sweco, 2014).

9.1.1.7

Kärlväxter-fröväxter

Under perioden år 2011 – 2018 har inventeringar av vegetation längs två transekter, linje 1 och linje 2, utförts
på uppdrag av bolaget. Syftet med vegetationsuppföljningen har varit att dokumentera befintlig vegetation, samt
att i kunna följa upp eventuella vegetationsförändringar inom våtmarksområdet Kokkovuoma i förhållande till
Tapuli gruva. En komplett redovisning av den uppföljning som utfördes av Pelagia under år 2018 redovisas i
bilaga H8.5.
Vid den senaste inventeringen kunde det konstateras att det inte fanns någon vattenspegel/vegetationsfri yta
kvar i någon av rutorna till skillnad från inventeringsåret 2011. Täckningsgraden av kärlväxter har ökat under
perioden år 2011 - 2018, dock med en vikande trend i inom vissa av inventeringsrutorna. Den ökade tillväxten
av kärlväxter bedömdes kunna bero på den grundvattensänkning som gruvverksamheten har medfört på
Kokkovuoma, vilket i sin tur har medfört att stillastående ytvattnet inte längre finns kvar på myren.
Utöver ovanstående inventering har en riktad inventering utförts 2019 av Calluna där inventeringen var en riktad
inventering av växter i hektarsgrid spridda inom verksamhets- och påverkansområdet. Inventeringen var
huvudsakligeninriktad på arter som omfattas av artskyddsförordningen. Inventeringen utgjorde underlag till
utredningen av påverkan på Natura 2000 och fridlysta arter. Resultatet av utredningen i bilaga H9 visar att bland
kärlväxter-fröväxter föremommer brudsporre, fläcknycklar, korallrot, lappnycklar, lappranunkel, myggblomster,
myrbräcka, myrstarr, spindelblomster och ängsnycklar inom det i H9 definierade påverkansområdet. Av dessa
arter är myrstarr inte skyddad.

9.1.1.8

Kryptogamer

Vid inventeringen av vegetation längs transekter 2011-2018 kunde det konstateras att täckningsgraden av
mossor vid linje ett har minskat i alla rutor utom den ruta som är belägen längst bort från gruvområdet.
Minskningen i mossornas täckningsgrad i övriga rutor anses kunna bero på konkurrens från kärlväxter, men
även på torrare förhållanden vilket missgynnat mossorna. Dock kunde ingen korrelation mellan
grundvattenavsänkning och minskade täckningsgrad fastslås.nom ramen för det kompensationsprogram som
Northland Resources AB utformade, genomfördes transplantation av käppkrokmossa från gruvområdet under
år 2013 och 2014.
En uppföljande undersökning av utbredning och status av käppkrokmossa transplanterad år 2013 vid
Kokkovuoma gjordes 2014 av Enetjärn Natur AB. En statusbedömning gjordes år 2014 i samband med
transplantationen av käppkrokmossa till Jupukkavuoma och Kursuvuoma.
År 2015 gjordes en uppföljande statusbedömning av käppkrokmossa på alla tre myrområdena; Kokkovuoma,
Jupukkavuoma och Kursuvuoma. På uppdrag av Kaunis Iron AB har Pelagia Nature & Environment AB utfört
en uppföljande undersökning av utbredning och status av käppkrokmossa i de transplanterade områdena vid
Kokkovuoma, Jupukkavuoma och Kursuvuoma. Redovisning av den genomförda undersökningen i sin helhet
görs i bilaga H8.4. I bilagan redogörs också för lokalisering av de aktuella inventeringsområdena.
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Överlag verkar transplantationsförsöket av käppkrokmossa än så länge att vara framgångsrikt i Jupukkavuoma
och Kursuvuoma. Endast i en ruta på vardera myren bedömdes käppkrokmossa ha sämre status år 2018
(statusklass 2) jämfört med transplantationsåret 2014 (statusklass 3). Dessutom bedömdes käppkrokmossa i
sju rutor på Jupukkavuoma ha bättre status (statusklass 4) år 2018 jämfört med år 2014 (statusklass 3).
För käppkrokmossa på Kursuvuoma var förhållandet fyra rutor med bättre status (statusklass 4) år 2018 jämfört
med 2014 (statusklass 3). Status och täckningsgrad för käppkrokmossa mellan grävda respektive naturliga ytor
på Jupukkavuoma och Kursuvuoma visade inga tydliga tendenser på skillnader i åtgärd.
På Kokkovuoma har transplantationsförsöket inte varit framgångsrikt i den del av myren som ligger norr om
gruvanläggningen. I alla rutor, utom i ruta 11, saknades käppkrokmossa
Utöver ovanstående inventering har en riktad inventering utförts 2019 av Calluna där inventeringen var en riktad
inventering av växter i hektarsgrid spridda inom verksamhets- och påverkansområdet. Inventeringen var inriktad
på arter som omfattas av artskyddsförordningen. Inventeringen utgjorde underlag till utredningen av påverkan
på Natura 2000 och fridlysta arter. Resultatet av utredningen i bilaga H9 visar att bland kryptogamer förekommer
lopplummer, mattlummer, plattlummer, revlummer, käppkrokmossa samt långskaftad svanmossa inom det i H9
definierade påverkansområdet.

9.1.2

Verksamhetens påverkan

Befintliga och planerade gruvverksamheter innebär ianspråktagande av mark för exploatering. Detta har skett
vid anläggandet av Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk med tillhörande anläggningar och
infrastruktur. Tillkommande verksamheter vid Palotieva och Sahavaara samt den planerade hanteringen av
anrikningssand innebär att ytterligare mark kommer att tas i anspråk. Det direkta markanspråket, vilket utgörs
av dagbrottsområdena, gråbergsupplag, sand- och klarningsmagasin, vägar, byggnader, ledningsgator med
mera utgör en direkt påverkan, där naturmiljöer och individer av arter av vissa organismgrupper försvinner från
områden med förändrad markanvändning.
Delar av våtmarken Kokkovuoma har redan påverkats av den befintliga verksamheten genom markanspråk för
Tapuli dagbrott och gråbergsupplag samt Kaunisvaara industriområde med industrivägar samt
processvattenmagasin.
En del av våtmarken Tapulivuoma påverkas i dagsläget genom befintligt sand- och klarningsmagasin.
Markanspråket vid Tapulivuoma kommer att utökas med anledning av den planerade utökningen av
sandmagasinet.
Våtmarken Ahvenvuoma kommer att påverkas av Sahavaara dagbrott genom direkta markanspråk för
dagbrottet, gråbergsupplag och industrivägar/transportband. Själva dagbrottet berör endast mindre delar av
våtmarken, medan hela det planerade gråbergsupplaget kommer att anläggas inom en del av våtmarken.
Det direkta markanspråket gör även att potentiella häcknings- och födosöksområden för fåglar går förlorade och
att fåglarna i bästa fall får etablera sig någon annanstans. Våtmarkslevande arter (till exempel andfåglar, trana,
vadare med flera) kommer att påverkas genom att deras livsmiljöer reduceras.

9.1.2.1

Påverkan på habitattyper

Bedömningen av påverkan på gynnsam bevarandestatus för Natura 2000 habitattyper som genomförs i
utredningen i bilaga H9, visar att utan skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam bevarandestatus för
Natura 2000 habitattyper bli enligt Tabell 53.
Åtgärdsutredningen i bilaga H15 visar att med rekommenderade skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam
bevarandestatus för Natura 2000 habitattyper bli enligt Tabell 53.
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Tabell 53: Verksamhetens påverkan på gynnsam bevarandestatus för Natura 2000 habitattyper utan
skyddsåtgärder.

Art

Konsekvens, lokalt

Konsekvens, nationellt

Myrsjöar (3160)

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Större vattendrag (3210)

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Mindre vattendrag (3260)

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

9.1.2.2

Påverkan på fåglar

Bedömningen av påverkan på gynnsam bevarandestatus för fåglar som genomförs i utredningen i bilaga H9,
visar att utan skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade fågelarter bli enligt
Tabell 54.
Åtgärdsutredningen i bilaga H15 visar att med rekommenderade skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam
bevarandestatus för skyddade arter bli enligt Tabell 54.
Tabell 54: Verksamhetens påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade fågelarter utan skyddsåtgärder.

Art

Konsekvens, lokalt

Konsekvens, nationellt

Blåhake

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Blå kärrhök

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Bläsand

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Brushane

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Buskskvätta

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Dvärgsparv

Stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Grönbena

Liten negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Jorduggla

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Järpe

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Kricka

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Lappmes

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Mindre hackspett

Måttlig negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Orre

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Pilgrimsfalk

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Rosenfink

Måttlig negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens
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Art

Konsekvens, lokalt

Konsekvens, nationellt

Rödvingetrast

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Stenfalk

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Stjärtand

Måttlig negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Storspov

Stor negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Svartsnäppa

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Svartvit flugsnappare

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Sångsvan

Liten negativ konsekvens

Ingen negativ konsekvens

Sädgås

Stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Sävsparv

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Talltita

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Tjäder

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Trana

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Tretåig hackspett

Måttlig negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Videsparv

Liten negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Ängspiplärka

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

9.1.2.3

Påverkan på däggdjur

Bedömningen av påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade däggdjur som genomförs i utredningen
i bilaga H9, visar att utan skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade arter
bli enligt Tabell 55.
Åtgärdsutredningen i bilaga H15 visar att med rekommenderade skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam
bevarandestatus för skyddade arter bli enligt Tabell 55.
Tabell 55: Verksamhetens påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade däggdjursarter utan
skyddsåtgärder.

Art

Konsekvens, lokalt

Konsekvens, nationelt

Utter

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens
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Påverkan på groddjur och kräldjur

Bedömningen av påverkan på gynnsam bevarandestatus för groddjur och kräldjur som genomförs i utredningen
i bilaga H9, visar att utan skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade arter
bli enligt Tabell 56.
Åtgärdsutredningen i bilaga H15 visar att med rekommenderade skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam
bevarandestatus för skyddade arter bli enligt Tabell 56.
Tabell 56: Verksamhetens påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade groddjur- och kräldjursarter utan
skyddsåtgärder.

Art

Konsekvens, lokalt

Konsekvens, nationelt

Vanlig groda

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

Åkergroda

Liten negativ konsekvens

Ingen konsekvens

9.1.2.5

Påverkan på kärlväxter-fröväxter

Bedömningen av påverkan på gynnsam bevarandestatus för kärlväxter-fröväxter som genomförs i utredningen
i bilaga H9, visar att utan skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam bevarandestatus bli enligt Tabell 57.
Åtgärdsutredningen i bilaga H15 visar att med rekommenderade skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam
bevarandestatus för skyddade arter bli enligt Tabell 57.
Tabell 57: Verksamhetens påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade kärlväxt-fröväxtarter utan
skyddsåtgärder.

Art

Konsekvens, lokalt

Konsekvens, nationelt

Brudsporre

Måttlig negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Fläcknycklar

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Lappnycklar (sumpnycklar)

Måttlig negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Ängsnycklar

Liten negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Myrstarr*

Stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Myrbräcka

Måttlig negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Myggblomster

Obetydlig konsekvens

Obetydlig konsekvens

Korallrot

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Spindel- blomster

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

*Myrstarr är inte skyddad, men är inkluderad då den är rödlistad under kategori EN(starkt hotad), och är en ansvarsart för
Pajala kommun
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Påverkan på kryptogamer

Bedömningen av påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade kryptogamer som genomförs i
utredningen i bilaga H9, visar att utan skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam bevarandestatus för
skyddade arter bli enligt Tabell 58.
Åtgärdsutredningen i bilaga H15 visar att med rekommenderade skyddsåtgärder bedöms påverkan på gynnsam
bevarandestatus för skyddade arter bli enligt Tabell 58.
Tabell 58: Verksamhetens påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade kryptogamarter utan
skyddsåtgärder.

Art

Konsekvens, lokalt

Konsekvens, nationelt

Käppkrokmossa

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Långskaftad svanmossa

Stor negativ konsekvens

Stor negativ konsekvens

Lappranunkel

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

9.1.3

Sammanfattning av konsekvensbedömning för naturvärden och skyddade
arter

På uppdrag av KIAB har Calluna AB utfört en fördjupad konsekvensbedömning avseende påverkan på Natura
2000 samt fridlysta arter (bilaga H9). Arbetet har baserats på ett gediget underlagsmaterial med
bakgrundsundersökningar och inventeringar som utförts i närområdet till nuvarande och planerad
gruvverksamhet under perioden 2007 - 2019. Påverkan för de olika artgrupperna samt Natura 2000 habitaten
medför att det finns 11 skyddade arter, samt en ej skyddad art som utredningen rekommenderar
biotopsförbättrande åtgärder för i syfte att minimera påverkan på gynnsam bevarandestatus på arter. Dessa
arter anges i Tabell 59.
Tabell 59: Verksamhetens påverkan på gynnsam bevarandestatus för skyddade arter utan skyddsåtgärder.

Art

Habitat

Direkt förlust av
habitat

Indirekt
störning av
habitat
(buller,
hydrologi)

Summa

Antal
par/plantor
som
påverkas

Behov av
åtgärder

Stjärtand

Myr, göl, sjö

488 ha
våtmark
(0.27 ha

620 ha
våtmark
23 ha

1 par

småsjöar)

småsjöar

1108 ha
våtmark
23 ha
småsjöar

Ej areal utan
habitatkvalitet i
fokus. Skydd
eller
skapande av
myrmark med
vegetationsrika
sjöar
för ett par

Sädgås

Myr, gles skog,
göl, sjö

529 ha

586 ha

1 115 ha

10 par

Ej areal utan
habitatkvalitet i
fokus.
Kompensation,
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motsvarande
habitat
för minst 10
par.
Myrslåtter.
Tretåig

Äldre barr- eller

Hackspett

blandskog med

643 ha

707 ha

1 350 ha

3-7 par

Skydd/skötsel
av

rikligt av död

skog som

ved

säkerställer
förekomst av
nydöd
ved > 18 m3
sk/ha
inom 200 ha
per
påverkat par.

Dvärgsparv

Sumpskog,

366 ha

410 ha

776 ha

5 par

Areal habitat ej

skogbevuxen

begränsande

myr

för
artens
population.
Habitat gynnas
av
åtgärder för
mindre
hackspett.

Storspov

Öppen, blöt myr

488 ha

620 ha

1 108 ha

15 par

Kompensation,
restaurering av
1300
ha myrmark

Rosenfink

Lövrika fuktiga

Ej

Buskmarker

analyserad

-

-

4-8 par

Skötsel av
öppna
skogsmiljöer
som
lövrika hyggen
med
inslag av
uppväxta
lövträd. Revir
för 8
par, d.v.s.
minst 30
ha.

Mindre

Lövrika skogar

Ej

hackspett

med rikligt av

analyserad

1 revir

1 par

Skydd/skötsel
av
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död ved

skog
(sumpskog)
som
säkerställer
tillgång på död
ved
av lövträd,
minst 40
ha
lövdominerat
inom 200 ha.

Brudsporre

Blöt, öppen,

66 ha

10 ha

76 ha

570 st

källpåverkad,

Se summa
nedan

kalkrik/mineralrik
myr, gärna
slåtter
Lappnycklar/

Blöt, öppen,

Sumpnycklar

källpåverkad,

66 ha

10 ha

76 ha

?

Se summa
nedan

kalkrik/mineralrik
myr, gärna
slåtter
Myrbräcka

Blöt, öppen,

18 ha

2 ha

20 ha

6 300 st.

kalkrik/mineralrik

Se summa
nedan

myr, gärna
slåtter
Långskaftad

Blöt, öppen,

Svanmossa

kalkrik/mineralrik

11 ha

0 ha

11 ha

17 st.

Se summa
nedan

myr
Myrstarr*

Blöt, öppen,

35 ha

kalkrik/mineralrik

28 ha

73 ha

19 000 st.

Se summa
nedan

myr, gärna
slåtter
Total areal
växter

150 ha kalkrika
kärr
där källmiljöer
och
upprinnor finns
restaureras
som
kompensation.

*Myrstarr är inte skyddad, men KIAB har inkluderat den i skyddsåtgärderna då dess bevarandestatus riskerar att påverkas
av verksamheten påverkas av verksamheten
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Skyddsåtgärder

Nedan sammanfattas de skadelindrande åtgärder i form av anpassnings-, skydds- och biotopsförbättrande
åtgärder som utretts och föreslås för respektive art tillsammans med en bedömning av den slutliga påverkan på
för arternas bevarandestatus efter genomförda åtgärder, se Bilaga H15.
För de ingående verksamheterna har tidigare utredningar undersökt lokalisering och utformning av
gråbergsupplag, transportvägar, sand- och klarningsmagasin. Åtgärder som föreslagits för att undvika skada
har varit att lämna tjärnarna vid Ahvenvuoma intakta vid anläggandet av det planerade gråbergsupplaget vid
Sahavaara samt att nya anläggningar bör, om möjligt, koncentreras till varandra för att undvika ytterligare
uppdelning och störning. För tillkommande deponering av anrikningssand och gråberg föreslås att befintliga
upplag och magasin används. Utöver redan föreslagna åtgärder presenteras i föreliggande utredning ytterligare
fyra åtgärder för att undvika skada inom området för sökt utökad verksamhet.
1)

För att undvika påverkan på rikkärrsmiljöerna på Tapulivuoma, öster om befintligt sandmagasin, föreslås
en annan utvidgning av sandmagasinet för sökt utökad verksamhet. För mer information kring förslag på
justering av sandmagasinets utformning se PM, Justerat sand- och klarningsmagasin (Sweco 2020).
Denna undvikande åtgärd kommer att reducera påverkan på våtmarker med höga naturvärden och äldre
skogsmark samt på fokusarterna storspov, sädgås, brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och
långskaftad svanmossa.

2)

För att undvika påverkan på häckande fåglar i sumpskogsmiljöerna vid Ruuttijärvi samt påverkan på
rikkärrsmiljöerna vid Kokkovuoma väster om Ruuttijärvi föreslås att korridoren för infrastruktur förläggs
ca. 100–300 m från östra kanten av Ruuttijärvi, längs befintlig väg som går mellan gruvområdet och
berget Kaunisvaara. Inom det grönstreckade området finns olika möjligheter att placera transportvägen
mellan Sahavaara dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk. Den undvikande åtgärden bedöms
reducera påverkan på våtmarker med höga naturvärden och äldre skogsmark samt fokusarterna
dvärgsparv, rosenfink, brudsporre, myrbräcka och myrstarr.

3)

För att undvika påverkan på häckande störningskänsliga fåglar föreslås att gråbergsupplaget samt övriga
industriella verksamheter placeras minst 200 m från östra kanten av tjärnarna vid Ahvenvuoma samt att
gråbergsupplaget inte sträcker sig in på strängflarkkärr i södra delen av våtmarken. Den undvikande
åtgärden kommer att reducera påverkan på våtmarker med höga naturvärden samt reducera påverkan
på fokusarterna sädgås, storspov och stjärtand.

4)

För att undvika negativ påverkan på naturmiljön utmed Kaunisjoki samt buller och visuell påverkan för
häckande fågelarter föreslås att gråbergsupplag samt övrig industriell verksamhet vid Sahavaara
placeras minst 200 m från Kaunisjoki. Den undvikande åtgärden kommer att reducera påverkan på
naturmiljön vid Kaunsijoki inklusive dess lövskog som bland annat kan hysa fokusarterna mindre
hackspett, dvärgsparv och rosenfink. Vidare bedöms åtgärden reducera påverkan på rikkärret vid
Myllyvuoma.

För att begränsa skadeeffekter på omgivande naturmiljö vid verksamhetsområdet föreslås även
skyddsåtgärder.
1)

För att minska buller och visuell påverkan för häckande störningskänsliga fåglar föreslås att ingen skog
avverkas mellan tjärnarna på Ahvenvuoma och Sahavaara gråbergsupplag. Skyddsåtgärden kommer att
reducera påverkan på fokusarterna sädgås, storspov och stjärtand samt mindre hackspett och tretåig
hackspett i direkt anslutning till området för sökt utökad verksamhet.

2)

För att minska buller och visuell påverkan för häckande störningskänsliga fåglar vid Ahvenvuoma
föreslås att den industriella aktiviteten inom de västra delarna av Sahavaara gråbergsupplag anpassas
under vår/sommar för att minska ljud och fordonsrörelser. Skyddsåtgärden kommer att reducera
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påverkan på fokusarterna: sädgås, storspov och stjärtand i direkt anslutning till området för sökt utökad
verksamhet.
3)

För att minska buller och visuell påverkan för häckande fåglar föreslås att all skog mellan Kaunisjoki och
Sahavaara gråbergsupplag samt övrig industriell verksamhet sparas. Den sparade skogen ska fungera
som en naturlig skärm för att minska buller och visuell påverkan. Skyddsåtgärden kommer att reducera
påverkan på fokusarterna mindre hackspett och rosenfink samt naturmiljön utmed Kaunisjoki i direkt
anslutning till området för sökt utökad verksamhet.

Efter föreslagna undvikande och skadelindrande åtgärder kvarstår åtgärdsbehov för 12 av fokusarterna För
dessa arter bedöms biotopförbättrande åtgärder eller restaurering vara nödvändiga för att inte riskera att
gynnsam bevarandestatus hotas. Åtgärderna har utgått ifrån fokusarternas livsmiljö och ekologiska krav baserat
på kunskap från naturvärdesinventeringar, riktade artinventeringar i området kring Kaunisvaara (Calluna 2019,
Pelagia 2019a, 2019c, 2019f) samt litteraturuppgifter. Åtgärderna som föreslås utföras för fem övergripande
”habitatgrupper” där fokusarter med samma livsmiljö i landskapet kring Kaunisvaara grupperats tillsammans
redovisas mer ingående i Bilaga H15.

9.1.5

Samlad bedömning

Efter genomförda skadelindrande åtgärder bedöms den samlade konsekvensen för naturmiljö bli måttlig (Tabell
60).
Tabell 60: Konsekvensbedömning – naturmiljö.
Stora miljöeffekter

Måttliga

Små miljöeffekter

miljöeffekter

Obetydliga

Positiva

miljöeffekter

miljöeffekter

Betydande påverkan

Begränsad påverkan

Begränsad påverkan

Liten påverkan på

Förbättrade

på starkt hotad art.

på starkt hotad art

på sårbar art eller

sårbar art eller

förutsättningar för

eller betydande

liten påverkan på

marginell påverkan

rödlistad art och/eller

påverkan på sårbar

missgynnad art.

på missgynnad art.

naturvärden.

Påverkan på värden

Påverkan på värden

Betydande påverkan
på nationella värden
eller begränsad,

art.

påverkan på värden

Påverkan på värden

av lokalt/regionalt

av lokalt/regionalt

av regionalt intresse

av riksintresse är

intresse är liten

intresse är marginell

är betydande.

liten, påverkan på
värden av regionalt
intresse är begränsad

9.2
9.2.1

Natura 2000
Nuläge

I närområdet för Kaunisvaara sand- och klarningsmagasin ligger vattendrag som Kaunisjoki, Mellajoki,
Aareajoki, och det betydligt större vattendraget Muonioälven. Sjön Kaunisjärvi ligger även inom närområdet för
sand- och klarningsmagasinet. Samtliga av dessa vattendrag och sjöar utgör biflöden till Natura 2000-området
Torne- och Kalix älvsystem (SE0820430). Hela Natura 2000-området för Torne- och Kalixälvsystem är drygt
175 000 hektar stort. Den sammanlagda sträckan av vattensystemets alla vattendrag och sjöar omfattar
tusentals mil. Antalet sjöar i området överstiger 3 000 (Länsstyrelsen, 2007).
Till varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan som ur olika aspekter beskriver området.
Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och revideras vid behov.
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I bevarandeplanen för Natura 2000-området Torne- och Kalix älvsystem som fastställdes 2007, beskrivs
bevarandemål och hotbild för Natura 2000-området. Bevarandesyftet för Natura 2000-området Torne- och Kalix
älvsystem är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för de utpekade naturtyperna och arterna
på biogeografisk nivå d.v.s. i hela Sverige.
Bevarandet av ett naturligt fluktuerande vattenstånd samt de naturliga stammarna av vildlax och havsvandrande
öring lyfts fram som särskilt viktigt. Utöver detta finns även mer specifika bevarandemål för respektive naturtyper
och arter. Natura 2000-området Torne- och Kalix älvsystem utgör dessutom Västeuropas enda riktigt stora
oreglerade älvsystem (Länsstyrelsen, 2007).
Bevarandeplanerna för alla Natura 2000-områden är i skrivande stund under revision, där revideringarna främst
handlar om uppdatering av eller nya data för naturtyper och arter. Bevarandeplanen för Torne- och Kalix
älvsystem har ännu inte reviderats. Det innebär att en del av bevarandemålen för områdets naturtyper och arter
inte är definierade. Exempelvis saknas i gällande bevarandeplan uppgifter om hur stora arealer det ska finnas
av respektive naturtyp samt förekomst och omfattning av typiska arter för området.
De Natura 2000 habitat som ingår i bevarandeplanen anges i Tabell 61.
Tabell 61: Utpekade naturtyper inom Natura 2000-området och förekomst av dessa i Kaunisvaara.

Kod

Naturtyp

Förekomst i Kaunisvaaraområdet

3130

Ävjestrandsjöar

Nej

3160

Myrsjöar

Ja, i myrområden, ej recipient

3210

Större vattendrag

Ja, Muonio älv

3220

Alpina vattendrag

Nej

3260

Mindre vattendrag

Ja, Kaunisjoki och Aareajoki

För att gynnsam bevarandestatus ska bibehållas i de för Natura 2000 området priorierade naturtyperna större
vattendrag och mindre vattendrag, krävs att följande kriterier uppfylls:



Naturliga vattenståndsfluktuationer och flöden



Ingen eller obetydlig påverkan av fragmentering, d.v.s. fria vandringsvägar och flöde.



Naturliga omgivningar med strandskog/svämskog, våtmarker och mader



God vattenkvalitet



Naturlig artsammansättning



Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen

Typiska arter av fisk som förekommer i Muonio älv (naturtyp 3210) är lax, öring, bergsimpa, stensimpa,
bäcknejonöga, elritsa och harr. I Kaunisjoki och Aareajoki (naturtyp 3260) förekommer de typiska arterna harr,
stensimpa, elritsa och bäcknejonöga. I Kaunisjärvi och Patojoki förekommer inga fiskarter som är typiska enligt
Naturvårdsverkets vägledning för naturtyp 3260.

178

20-03-16

18101619

I Kaunisjoki och Aareajoki förekommer mellan 25-40 olika arter och av de typiska arterna förekommer de flesta,
men inte alla. Flodpärlmussla förekommer t.ex. inte. Att vissa arter inte har påträffats vid undersökningarna kan
bero på naturliga orsaker (utbredning) eller p.g.a. att rätt miljöer (biotoper) saknas i de undersökta lokalerna.
Av Tabell 62 framgår de utpekade arter som förekommer inom Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem,
samt vilka av arterna som förekommer i anslutning till gruvverksamheten.
Tabell 62: Utpekade arter inom Natura 2000-området.

Kod

Art

Förekomst i
Kaunisvaaraområdet

1029

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Nej

1037

Grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia)

Nej

1106

Lax (Salmo salar)

Ja (Muonio älv)

1163

Stensimpa (Cottus gobio)

Ja (Muonio älv, Kaunisjoki,
Aareajoki)

1355

Utter (Lutra lutra)

Ja (Muonio älv, Kaunisjoki)

1977

Venhavre (Tristum subalpestre)

Nej

Kaunisjärvi och Patojoki hyser enligt bakgrundsundersökningar inga av de utpekade arterna.
För att gynnsam bevarandestatus ska bibehållas för lax och stensimpa krävs att följande kriterier uppfylls
(Naturvårdsverket, 2011d och e samt Länsstyrelsen, 2007):



Fria vandringsvägar



Naturlig vattendynamik



Naturliga bottenstrukturer och habitatvariation för lek och uppväxt.



Naturliga omgivningar med träd- och buskbårder



Ingen försurning



Ingen eutrofiering



God vattenkvalitet

För att gynnsam bevarandestatus ska bibehållas för utter krävs att följande kriterier uppfylls (Naturvårdsverket
2011c och samt Länsstyrelsen, 2007):



Ingen skadlig exponering för miljögifter (t.ex. PCB och PBDE)



Stora, sammanhängande vattensystem



Fria vandringsvägar



God tillgång till strandnära och strömlevande fiskarter



Skyddande vegetation längs stränder och naturliga omgivningar
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Tillgång till viloplatser



Inte alltför stor övergödning



Ingen försurning

9.2.2

Verksamhetens påverkan

Calluna AB har genomfört en utredning av påverkan på Natura 2000 och fridlysta arter. Påverkan relateras till
påverkan på gynnsam bevarandestatus, där bedömningen sker genom framtagning av en bruttolista som
innehåller samtliga arter och habitat som riskerar att påverkas. En riskbedömning av påverkan på habitat och
arter i bruttolistan görs baserat på förekomst av habitat/arter i påverkansområdet för direkt och indirekt
påverkan. Varje art/habitat tilldelas en av kategorierna ”obetydlig risk för påverkan på gynnsam
bevarandestatus”, ”liten risk för påverkan på gynnsam bevarandestatus”, ”måttlig risk för påverkan på gynnsam
bevarandestatus” samt ”stor risk för påverkan på gynnsam bevarandestatus”. För de arter/habitat där risken för
påverkan på gynnsam bevarandestatus bedöms vara högre än liten, genomförs en fördjupad konsekvensanalys
där bedömd förändring av antalet hektar för respektive habitat, samt antal individer för respektive art bedöms.
Baserat på graden av förändring klassas förändringen till en av de tre konsekvenskategorierna ”liten, obetydlig
eller ingen konsekvens”, ”måttlig konsekvens” samt ”stor konsekvens”. Resultatet av konsekvensutredningen
för de i bevarandeplanen utpekade habitat/arter där risken för påverkan på gynnsam bevarandestatus
bedömdes som måttlig eller högre och därför analyserades i en konsekvensutredning presenteras i Tabell 63.
För en mer detaljerad redovisning med teknisk beskrivning av metod och kategorigränser hänvisas till
utredningen i bilaga H9.
Tabell 63: Konsekvensen för arter och habitat som är utpekade i Torne och Kalix älvsystems bevarandeplan.

Habitat/Art

Påverkan och effekt

Konsekvens för lokal
bevarandestatus

Konsekvens för nationell
bevarandestatus

Myrsjöar (3160)

Naturtypen
förekommer men
inte inom Natura 2000område
Ingen minskning

Obetydlig
konsekvens

Ingen
konsekvens

Större
vattendrag
(3210)

Ingen arealförlust
Obetydlig påverkan på
struktur
och funktion och
typiska arter

Obetydlig
konsekvens

Ingen
konsekvens

Mindre
vattendrag
(3260)

Ingen arealförlust
Lägre flöden vid
lågvatten
Små effekter på
habitatkvalitet
och funktioner

Obetydlig
konsekvens

Ingen
konsekvens

Utter (1355)

Ingen habitatförlust
Försumbar
mortalitetsökning
Försumbar minskning

Obetydlig
konsekvens

Ingen
konsekvens
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Habitat/Art

Påverkan och effekt

Konsekvens för lokal
bevarandestatus

Konsekvens för nationell
bevarandestatus

av föda
vid lågvatten

9.2.3

Samlad bedömning

Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamheten inte har någon betydande påverkan på någon av de
utpekade arter eller habitat som ingår i bevarandeplanen för Torne och Kalix älvsystems Natura 2000 område,
vilket medför att verksamheten inte påverkar Natura 2000 området.

10.0 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER – LANDSKAPBILD
OCH KULTURMILJÖ
10.1 Landskapsbild
10.1.1

Nuläge

Sahavaara (244 m.ö.h.) och Kaunisvaara (200 m.ö.h.) utgör två höjder i det i övrigt relativt flacka landskapet
som domineras av vidsträckta myrområden på en genomsnittlig höjd av 160 m.ö.h.
Fyndigheten Sahavaara är lokaliserad i våtmarken Ahvenuomas sydöstra del, mellan Kokkovuoma,
Härkävuoma och Salmivuoma våtmarker. På våtmarkerna finns välutvecklade sträng- och flarkmyrar samt
flertalet skogsholmar. Tapuli- och Palotievafyndigheterna ligger på myren Kokkovuoma.
Närmaste bebyggelse ligger i byarna Kaunisvaara och Sahavaara där merparten av husen återfinns på
kullarnas sydsluttning. Ca 5 km norr om verksamheten i Tapuli längs väg 99 återfinns byn Aareavaara som
ligger intill Muonio älv som utgör gränsen mellan Sverige och Finland.
Inom ramen för föreliggande tillståndsansökan har Sweco på uppdrag av bolaget utfört en landskapsanalys
som syftar till att beskriva landskapet ur ett helhetsperspektiv. Analysen har utgått från en metod kallad ILKAintegrerad landskapskaraktärsanalys. Metoden avser att beskriva samtliga natur- och kulturvärden tillsammans
med landskapets struktur och visuella upplevelser tillsammans och därigenom visa på helhetslösningar som tar
hänsyn till flera aspekter samtidigt (Sweco, 2019). Landskapsanalysens resultat redovisas i sin helhet i bilaga
H9.
ILKA-metoden baseras på tre huvudsakliga frågeställningar:



HUR ser landskapet ut och hur fungerar det?



VARFÖR ser landskapet ut och fungerar som det gör?



VART är landskapet på väg och vart leder det oss?

I analysen slås det fast att området runt Kaunisvaara och Sahavaara har präglats under lång tid av de
förutsättningar som naturer har erbjudit för de människor som har valt att bosätta sig i området. Till exempel att
höjdområdena, tillika där samhällena är belägna, gav tillgång till jordbruksmark och möjlighet till skogsbruk.
Genom olika dikningsåtgärder har ytterligare områden exploaterat med konsekvensen att sjön Kaunisjärvi har
fått ta emot stora mängder sediment vilket har påverkat sjöns kemiska sammansättning. Närheten till Kaunisjoki
skapade förutsättningar för transporter genom vattensystemet ut till Muonio älv, i synnerhet då vattendraget likt
många andra schaktades och rätades ut för att möjliggöra flottning av timmer.
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Verksamhetens påverkan

Anläggningarna för befintliga och planerade verksamheter medför ett för området nytt inslag i landskapsbilden
som i övrigt domineras av vidsträckta, flacka våtmarkslandskapet som bryts av enstaka moränkullar och mindre
berg.
Det befintliga industriområdet, med malmlador och anrikningsverk, är väl synligt från Kokkovuoma våtmark
väster om verksamheten. Malmladorna och anrikningsverket har en höjd av ca 40 m över marken. Rågods tas
ut i botten av malmladorna och transporteras in till verket med bandtransportör. Transportbanden ligger till stora
delar på marknivå, men når uppemot 15 m över marken i anslutning till siktverk och anrikningsverk. Vid
omlastning mellan bandtransportörerna siktas malmen för utsortering av material som kan användas som
malsten i anrikningsverkets malkrets. Anläggningarna syns på långt avstånd från våtmarken väster om
industriområdet. Industrivägarna vid Tapuli dagbrott är också synliga från våtmarken västerut.
Landskapsbilden i området kommer att påverkas efterhand som verksamheten fortskrider. Tapuli
gråbergsupplag kommer att bli ca 75 m högt efter avslutad drift medan det planerade gråbergsupplaget vid
Sahavaara beräknas bli ca 100 m högt vilket gör att det på sikt kommer att skärma av insyn mot transportväg
och verksamhet vid dagbrottet från väst och sydväst. Sand- och klarningsmagasinet kommer slutligt utfyllt bli
uppemot 40 m högt i dess centrala delar med en flack sluttning ut mot dess yttersta gräns. Upplagen kommer
att framstå som tre nya höjdformationer i landskapet efter avslutad drift och efterbehandling. Då den omgivande
miljön är relativt flack och öppen kommer i synnerhet de två gråbergsupplagen att vara klart synliga från
omkringliggande marker.
Dagbrotten kommer efter avslutad drift att fyllas med vatten, och kommer därför att bilda sjöar.
Vattensamlingarna kommer dock att vara betydligt djupare än de naturliga sjöarna i området.
Synligheten från allmänna platser bedöms dock vara och fortsatt komma att bli begränsad på grund av
omkringliggande skog samt att berörda våtmarksområden generellt är otillgängliga. Från omkringliggande
bebyggelse blir delar av Tapulivuoma sandmagasin, Tapuli och Sahavaara gråbergsupplag synliga. Dagbrotten
kommer enbart vara synliga i den direkta närheten till dessa.
En siktanalys har genomförts där de högsta punkterna i verksamheten har använts. På gråbergsupplagen har
ett antal punkter satts ut på toppen (75-100 meter) och på sandmagasinet har den högsta punkten valts (40
meter). Det är dessa punkter som sedan analyseras om de syns eller inte från det omgivande landskapet.
Strukturer som har en mindre höjd, exempelvis den planerade 15 meter höga bullervallen längs truckvägen
mellan Sahavaara dagbrott och anrikningsverket kommer ha en betydligt mindre synlighet.
Om någon av de markerade punkterna på något av upplagen syns från någon plats i landskapet markeras
platsen som att den har synlighet, det vill säga orange på kartan. Om en plats inte är orange innebär det att från
den platsen syns inte någon av observationspunkterna. Figur 62 visar alltså från vilka platser i landskapet man
kan se någon av de markerade punkterna på något av upplagen eller sandmagasinet. Synligheten varierar inom
hela området. Från vissa platser kommer endast en liten del av något upplag synas, medan från en annan plats
kommer större delar av något upplag, eller båda och/eller sandmagasinet att synas. Detta redovisas dock inte
i kartan nedan, utan där redovisas all synlighet lika.
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Figur 62: Ytor i orange färg varifrån Gråbergsupplagen och sandmagasinet kan ses

Resultatet av analysen visar att synligheten av verksamheten i byarna och det utpekade skyddsvärda
odlingslandskapet inom och kring dessa är relativt liten. Lägre punkter som bullervallen är sannolikt inte synlig
från dessa platser och har därmed ingen påverkan på landskapsbilden eller utsikten från byarna.

10.1.3

Skyddsåtgärder

För att minimera bullervallens synlighet kommer den att vegeteras.

10.1.4

Samlad bedömning

Gruvverksamhet som idag bedrivs i området har medfört att landskapet och upplevelsen av det samma har
förändrats i förhållande till tiden före gruvan anlades. Närområdet kring gruvan och sandmagasinet är nu tydligt
präglade av verksamheten. Detta innebär inte med nödvändighet en negativ påverkan. Den sökta verksamheten
som innebär en utvidgning av den befintliga verksamheten innebär ytterligare förändringar av landskapet. Att
förändringen sker i ett område som redan är påverkat av gruvverksamhet gör att landskapets karaktär ändras i
mindre uträckning än vad det skulle gjort om verksamheterna låg skilda från varandra.
Eftersom gråbergsupplagen och sandmagasinet kommer bli höga bedöms de kunna synas inom ett relativt stort
område. Förändringen kommer dock ske successiv eftersom upplagen blir större med tiden allteftersom
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brytningen pågår. Byarnas placering, Kaunisvaara och Sahavaara, på sydsidan av respektive sluttning i
området gör att dessa till största del ligger dolda från upplagen vilken minskar den visuella påverkan.
Påverkan på landskapsbilden kommer att vara som mest påtaglig i verksamhetens direkta närhet.
Gruvverksamheten innebär att nya formationer skapas i landskapet som genom efterbehandlingen kan
vegeteras och återgår till naturmark Alternativt kan området anpassas till kommande generationers behov av
anläggningar och/eller landmärken.
Tabell 64: Konsekvensbedömning – landskapsbild.
Stora konsekvenser

Måttliga

Små konsekvenser

konsekvenser

Obetydliga

Positiva

konsekvenser

konsekvenser

Ingreppet är stort,

Ingreppet är stort.

Ingreppet är måttligt.

Ingreppet är litet.

Anläggningen innebär

verksamheten

Kontrasten mot

Verksamhetens

Verksamheten

att landskapsbilden

dominerar landskapet

omgivande landskap

ingrepp i landskapet

samverkar med

tillförs positiva

och kontrasten mot

är lokalt stor.

innebär att kontrasten

landskapet eller

aspekter.

omgivande landskap
är stor.

och dominansen mot

kontrasten mot

Verksamhetens

omgivande landskap

omgivande landskap

dominans över

är liten.

är liten

omgivande landskap
är måttlig eller liten

10.2
10.2.1

Kulturmiljö
Nuläge

Vid den natur- och kulturmiljöundersökning som länsstyrelsen i Norrbotten genomförde år 1993 bedömdes
byarna Kaunisvaara och Sahavaara ha höga värden och indelades i skyddsklass 2, vilket omfattar områden
med höga naturmiljövärden och/eller höga kulturmiljövärden. I båda byarna är det framförallt odlingslandskapet
i kombination med byarnas läge som ansågs representera skyddsvärdet. Odlingslandskapet ligger insprängt
mellan gårdskomplexen, särskilt i Sahavaara, medan den traditionella myrslåttern bedrevs på de vidsträckta
myrområdena som omger byarna. Bebyggelsen är mycket blandad med inslag av äldre timrade gårdsmiljöer,
aittor och lador. I Sahavvara är tonvikten på gårdar från tjugo- till fyrtiotalen. Tillsammans utgör byarna ett
representativt exempel på skogs-jordbruksbyar i norra Norrbottens inland.
2007 genomfördes en översiktlig arkeologisk undersökning i området kring Tapuli/Sahavaara och Kaunisvaara.
Undersökningen omfattade kartläggning av såväl äldre fornlämningar som kulturhistoriska lämningar från
senare skeden. De kulturhistoriska lämningar som påträffades runt omkring den planerade verksamheten
inkluderade två boplatser, två tjärdalar, en fångstgrop och en stuggrund. Samtliga lämningar var lokaliserade
vid Kaunisjoki. I sydvästra Sahavaara påträffades en tjärdal. Inom Kokkovuoma påträffades en husgrund av
äldre typ och vid Aareajoki påträffades två boplatser, en tjärdalsplats och en kalkbränningsugn samt en
oidentifierad stenkonstruktion. Resultatet visar på lämningar från samisk aktivitet såväl som lämningar från
nybyggarepoken.
En förnyad kulturmiljöanalys har framtagits inom ramen för föreliggande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
och utfördes av Landskapsarkitekterna (2019) och redovisas i sin helhet i bilaga H10. I analysen slås det fast
att Kaunisområdet och dess omgivningar har en kulturmiljöstruktur som både har typiska och speciella
kännetecken för ett norrländskt inland. Det typiska är att landskapet i årtusenden användes för jakt, fiske och
så småningom renskötsel. Typiskt är också att jordbrukskolonisationen med permanent gårdsbruk inleddes sent
i bebyggelseutvecklingen, i en kolonisationsvåg från tiden kring 1800. Speciellt är jordbrukskolonisationens
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bakgrund i en finsk erämarkskultur, baserad på jakt och fiske inom bebyggarnas egna "revir" i vidsträckta
skogsland. Speciellt är också det tämligen flacka landskapet som gör att myrar har en stor utbredning och hade
en stor historisk betydelse som slåttermarker. Bebyggelsen har därför koncentrerats till lämpliga moränhöjder.
Vid en jämförelse mellan generalstabskartan från 1890 och de ekonomiska kartorna från 1960-talet ser man att
tiden mellan dessa år innebar en betydande expansion för bebyggelsen i Kaunisområdet.
Jakten och fisket som har bedrivits sedan stenålder i området, med talrika kända spår i form av fångstgropar
och förhistoriska boplatslämningar, saknar registrerade lämningar i de delar av som är aktuella för gruvdrift i
Kaunisområdet. Enligt utförda arkeologiska inventeringar och utredningar finns sådana fornlämningar i
omgivningarna. Vid arkeologiska undersökningar 2010/2011 inför dragning av vattenledningen till Muonio älv
gjorde Norrbottens museum fynd på två kullar nära Aareavaara som visade att det för 11400 år sedan fanns
människor på platsen. Troligen var det jägare som under en del av året använde kullarna, som då var holmar
vid den högsta kustlinjen, som utgångspunkt för jakt och fisketurer. Vid den tiden pågick intensiv avsmältning
av inlandsisen.
Förhistoriskt fyndmaterial som döljs i terrängen och kan hittas vid grävning i marken kan inte uteslutas, såsom
dokumenterats genom påträffade nordbottniska redskap i Sahavaara.
Enstaka spår efter samiska kåtor och härdar har registrerats i Kaunisområdet och dess omgivningar. Deras
ibland mycket otydliga utseende och vegetationens ofta döljande markskikt gör att det inte kan uteslutas att
oregistrerade spår efter härdar m.m. kan finnas. Inga speciella sägner och traditioner om offerplatser och andra
platser är kända i Kaunisområdet.
Indikationer och spår efter tidig industriell verksamhet inklusive malmletning och stenbrott är många och
påtagliga i kommunen, men inga kända industrimässiga lämningar i Kaunisområdet har sådan karaktär att de
förmodas höra till tiden före år 1850 och därmed skulle kunna klassificeras som fornlämningar enligt
kulturmiljölagen. I Sahavaara fanns tidigare ett antal sågverk, därav byns namn, ”Sågberget”.

10.2.2

Verksamhetens påverkan

Det finns inga kända fornlämningar i de områden som kommer att tas i anspråk för de planerade tillkommande
verksamheterna. Dock kommer en övrig kulturhistorisk lämning i form av en tjärdal som påträffats i området för
Sahavaara dagbrott komma att påverkas, se Figur 64. Vidare återfinns redan nu två övriga kulturhistoriska
lämningar i närheten av Tapuli.
De fastigheter som ligger inom säkerhetszonen för Sahavaara dagbrott kommer att lösas in. Inga byggnader i
Sahavaara är skyddade och de flesta har tillkommit under 1900-talets första hälft. En inventering av gällande
läge för fastboende, fritidsbostäder och skogsfastigheter har genomförts. Inlösenprocessen av fastigheter
kommer att genomföras enligt nedanstående prioritering:



Fastboende, de inledande kontakterna är tagna och alla ska ha besökts senast Q2, 2020. Fastigheterna
kommer att värderas under våren sommaren, 2020. Inlösen sker så snart överenskommelse kan nås.
Fastighetsägarna kommer att kunna bo kvar tills nytt boende är klart men senast tills verksamheten ska
starta.



Fritidsfastigheter, inledande samtal är påbörjade. Under 2020 kommer alla med fritidsbostad att
kontaktas och värdering löpande med start under 2020. Erbjudande om inlösen kommer att ske löpande
efter detta med start 2020 – 2021, beroende på hur snart fastighetsägaren önskar överlåta och
överenskommelse kan nås. Även dessa kommer att kunna bo kvar tills verksamheten ska igång.



Skogsfastigheter, inledande samtal har startat och kommer att fortgå under 2020 och framöver.
Inventeringar har skett 2019 – 2020 på alla fastigheter och värderingar är under framtagande.
Förhoppningen är att kunna börja inlösen under 2020-2021. Erbjudande gäller förvärvande eller
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alternativt nyttjanderätt av berörd fastighet. Om någon fastighetsägare vill få till ett tidigare avslut så finns
inga hinder för detta.
Det skyddsvärda odlingslandskap som utpekats i Sahavaara by kommer att påverkas av planerad verksamhet.
Enligt tidigare bedömningar kan drygt en tredjedel av det totalt ca 130 ha stora området som tilldelats
skyddsklass 2 i Länsstyrelsens natur- och kulturmiljöundersökning från 1993, hamna inom ett framtida
säkerhetsområde för Sahavaara gruva. Det kan medföra att vissa av de utpekade kulturmiljövärdena inom
området förloras genom att odlingslandskapet inte längre brukas och därmed växer igen. Inget av det
skyddsvärda odlingslandskapet kommer däremot påverkas direkt av verksamheten, exempelvis dagbrott och
uppläggning av avbaningsmassor, se Figur 63.

Figur 63: Kulturhistoriska lämningar, det skyddsvärda odlingslandskapet, den sökta verksamhetens utbredning
samt skyddsområdet för stenkast

10.2.3

Skyddsåtgärder

För att bevara det skyddsvärda odlingslandskapet inom skyddszonen föreslår bolaget att marken fortsatt
brukas eller görs tillgänglig för odling.
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Enligt Kulturminneslagen får en fornlämning inte flyttas utan tillstånd från tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.
Hantering, dokumentation och borttagande av förekommande kulturhistoriska lämningar kommer, om så skulle
bli aktuellt, att ske i samråd mellan KIAB och Länsstyrelsen.
Fördjupad dokumentation kommer att utföras vid de utpekade kulturmiljöerna i Sahavaara by som kommer att
ligga inom riskområdet för stenkast. Dokumentation föreslås ske i samråd med länsstyrelsen i Norrbotten.

10.2.4

Samlad bedömning

I närområdet kring nuvarande och planerad verksamhet finns kulturhistoriska lämningar. Vid undersökningar
som har utförts inom det planerade verksamhetsområdet har dock inga lämningar påträffats. Om eventuella
kulturlämningar påträffas i samband med anläggningsarbeten ska detta anmälas till länsstyrelsen.
Delar av utpekade kulturmiljöer vid Sahavaara by som kommer att ianspråktas men med fortsatt bruk av
odlingsmarken kan kulturmiljövärdet upprätthållas.
Efter avslutad gruvdrift kommer gruvområdet att efterbehandlas och verksamhetens anläggningar
(gråbergupplag och sandmagasin) kommer att kvarstå som nya lager i kulturlandskapet.
Stora delar av östra Norrbottens skogsland har en liknande struktur och kulturhistoria som markerna i
Kaunisområdet, även om lokala variationer kan identifieras. Inga kända objekt eller kulturhistoriska skeenden
förefaller unika i vare sig riksperspektiv eller regionalt/lokalt perspektiv. Genomgången genomförd i
kulturmiljöanalysen leder fram till att hoten mot kulturmiljön, fornminnen och odlingslandskap är obetydliga. Inga
viktiga kända kulturmiljövärden av nationellt, regionalt eller lokalt intresse riskerar att utraderas. Kulturhistoriska
strukturer och samband i landskapet kommer att kunna uppfattas även fortsättningsvis.
Tabell 65: Konsekvensbedömning - kulturmiljö
Stora konsekvenser

Måttliga

Små konsekvenser

konsekvenser

Obetydliga

Positiva

konsekvenser

konsekvenser

Verksamheten

Verksamheten

Enstaka objekt

Helhet, strukturer och

Förbättrade

påverkar kulturmiljöer

försvårar förståelsen

påverkas, vilka inte är

samband kan

förutsättningar för

med höga värden så

av sammanhållna

betydelsebärande för

uppfattas, samtidigt

landskapets värden

att förståelsen för

kulturmiljöer genom

miljöns helhet.

som inga eller

och positiva

sammanhang

fragmentering av

Helhet, strukturer och

enstaka objekt

konsekvenser kan

försvåras, strukturer

miljön. Strukturer och

samband kan

riskerar gå förlorade.

finnas ut

och samband bryts

samband försvagas

uppfattas även

eller raderas.

och bli mindre tydliga

fortsättningsvis.

kulturmiljösynpunkt
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Figur 64: Kulturhistoriska lämningar och den sökta verksamhetens utbredning.
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– MÄNNISKORS

11.0 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER
HÄLSA OCH SÄKERHET
11.1 Buller

Gruvverksamhet ger upphov till ljud som kan verka störande på människor och djur i närheten av verksamheten.
Detta sker både i etablerings-, drift- och efterbehandlingsfas. Buller uppstår från verksamheten från olika
aktiviteter så som borrning, lastning, transport, tippning, skutknackning och krossning av gråberg.

11.1.1

Riktvärden för buller och gällande villkor

Naturvårdsverket har utarbetat vägledningar som reglerar hur mycket buller en verksamhet får generera. I
samband med den planerade verksamheten anges riktvärden separat för gruvverksamheten (externt buller) och
för malmtransporterna (trafikbuller).
Naturvårdsverket Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538) anger riktvärden för
externt buller vid bostäder och i friluftsområden, se Tabell 66. Dessa gäller för all verksamheten inom
verksamhetsområdet.
Tabell 66: Riktvärden för externt buller vid bostäder och friluftsområden mm (NV rapport 6538).
Ekvivalent ljudnivå, LAeq,24 dB

Högsta ljudnivå,
LAF,max dB

Områdets användning

Utgångspunkt för

Dag

Kväll (18-22) samt lör-,

Natt

Momentana ljud, natt

(06-18)

sön- och helgdag (06-18)

(22-06)

(22-06)

50

45

402)

55

40

35

35

50

olägenhetsbedömning vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler*
Friluftsområden

*Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som
vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1
sänkas med 5 dBA. 2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler.

För transporter till och från anläggningen, som sker på allmän väg används Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder (ÄNR NV-08465-15). Där anges riktvärden
för hur en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder. Riktvärden har tagits fram utifrån kategorierna ”äldre
befintlig miljö (äldre än 1997, samt att den störande vägen inte byggts eller väsentligt byggts om efter nämnd
tidpunkt) eller ”nyare befintlig miljö” (1997-2005).
För ”äldre befintlig miljö” finns inga riktvärden för uteplats. Enligt praxis har det bedömts att åtgärder inte
rutinmässigt ska övervägas även om nivåerna för god miljö inte klaras i det som benämns ”äldre befintlig miljö”.
Istället har så kallade ”åtgärdsnivåer” använts för att avgöra om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
behöver övervägas i ”äldre befintlig miljö”. Vid nybyggnad av bostäder och infrastruktur används Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Se sammanfattade riktvärden för trafikbuller i Tabell 67 nedan.
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Tabell 67: Riktvärden för trafikbuller vid bostäder.
~2015 och framåt "nya

1997 ~ 2015 "nyare

- 1997 "äldre befintlig

bostadsbyggnader"*

befintlig miljö"**

miljö"**

Buller från väg vid fasad LAeq,24

60

55

65

Buller från väg, uteplats LAeq,24

50

55***

-

Buller från väg, uteplats LAF,max****

70

70

-

*SFS 2015:216 och SFS2017:359, **Naturvårdsverkets vägledning ÄNR NV-08465-15, ***Varken propositionen eller praxis har någon
tydlig angivelse för ekvivalent nivå för vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet 55
dBA Leq24h. Det kan även noteras att 50 dBA Leq24h bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika
olägenhet för människors hälsa enligt trafikbullerförordningen, ****Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme,
dag och kväll (kl. 06-22)

De villkor som den tillståndsgivna verksamheten skall innehålla (villkor 9) är följande:



50 dB(A) dagtid (kl. 07-18)



45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22)



40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)

Momentana ljud nattetid får utomhus vid bostäder uppgå till högst 55 dB(A).
De gällande villkoren för nuvarande verksamhet är i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden avseende buller
från industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538). Riktvärdena gäller för buller utomhus vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler. Dock definieras dagtid från kl. 06 och därmed natt till kl. 06 i riktlinjerna.
Riktvärdena för ljudnivåer i friluftsområden är lägre än motsvarande riktvärden för bostäder.

11.1.2

Bullermätning i nuvarande drift

Enligt nuvarande kontrollprogram, daterat 2019-04-21, utförs övervakande bullermätning i tre lokaler i
Kaunisvaara. Bullermätning utförs sås snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade
ljudnivåer dock minst en gång per år i fem år med start 2018 och därefter 1 gång var tredje år under
barmarkssäsong.
Korttidsmätningar har gjorts i fem mätpunkter längs väg 99 i och omkring Aareavaara under 2018. I Kaunisvaara
mättes buller vid de tre fastigheter som ingår i kontrollprogrammet. Vid mättillfället var det svag sydostlig vind 2
m/s och +1 grad. Bullernivåerna (ekvivalent ljudnivå) varierade mellan 25 och 32 dB(A) i Aareavaara och i
Kaunisvaara mellan 23 och 26 dB(A) (KIAB miljörapport, 2018).

11.1.3

Bullerutredning

Tunemalm Akustik har med anledning av föreliggande tillståndsansökan genomfört en bullerutredning på
uppdrag av bolaget. Utredningen redovisas i sin helhet i bilaga H11.
Vid beräkningarna har samtliga ljudkällor, som förekommer i verksamheten, beaktats och att dessa ljudkällor är
samtidigt i drift vid nuvarande verksamhet. Beräkningarna är utförda för ett årsmedelvärde av meteorologiska
förhållanden och avser ”värsta fallet” vid medvind från verksamheten mot beräkningspunkterna.
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Utredningen redovisar ljudnivåutbredningar från beräkningar för ekvivalent ljudnivå och maximala ljudnivåer,
samt ljudnivåer i tre individuella beräkningspunkter (BP1-BP3); närmsta delen av ån Aaerajoki (friluftsliv) och
de närmsta lokaliserade bostäderna i Kaunisvaara respektive Sahavaara.
Beräkningar har genomförts för tre olika scenarier: nuvarande verksamhet med brytning i Tapuli (år 2019), när
nuvarande brytning i Tapuli har nått ner till nivå +75 m, gråbergsupplaget nått en höjd på ca 25 meter och
brytningen inleds i Sahavaara (år 2021), samt när Sahavaara nått maximalproduktion och verksamhet även
inleds i Palotieva (år 2024).

Figur 65: Bullernivåer, ekvivalent ljudnivå dB, vid den sökta verksamheten år 2024. (Tunemalm, 2019)

De beräknade ljudnivåutbredningarna visar att den nuvarande verksamheten innehåller de gällande
bullervillkoren vid samtliga närbelägna bostäder. De beräknade ljudnivåerna i beräkningspunkterna för de
närmaste bostäderna ligger mellan 21–37 dB för LAeq och maximala ljudnivån (LAFmax) vid närmsta delen av
Aareajoki ligger på 50 dB, övriga två punkter under detta värde.
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För den utökade verksamheten, när både Sahavaara och Palotieva dagbrott är i drift, ökar bullernivåerna i
riktning mot Kaunisvaara och vid tippning av gråberg i de nordöstra delarna av gråbergsupplaget vid Sahavaara
finns det risk att LAeq nattetid överskrids vid de närmsta bostäderna om åtgärder inte vidtas. Totalt bedöms att
LAeq för totalt 8 bostäder tangerar 40 dB vid tippning och schaktning i de nordöstra delarna av gråbergsupplag
(scenario år 2024). Vid tippning mot väster eller söder uppfylls dock riktvärdena vid samtliga bostäder. Figur 65
och Figur 66 visar utbredningen av ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer från samtliga bullerkällor för
verksamheten år 2024.

Figur 66: Bullernivåer, maximal ljudnivå dB, vid den sökta verksamheten år 2024. (Tunemalm, 2019).

11.1.4

Skyddsåtgärder

För att minska bullrets utbredning från verksamheten mot de närmsta bostäderna i Kaunisvaara kommer en
bullervall/skärm att uppföras öster om truckvägen mellan Sahavaara och Kaunisvaara anrikningsverk. I
bullerutredningen antogs denna vall/skräm vara 15 meter hög och lokaliserad 25 meter från vägmitt mot öster.
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Vid utformning av denna vall/skärm kommer tillses, så att avskärmningen uppnår erforderlig ljudavskärmning
och att föreslagna nivåer kan innehållas.
Vid Sahavaara finns morän och torv med en medeltjocklek på ca 10 meter, vilket kommer avbanas för att frilägga
berggrunden. Huvuddelen av avbaningsmassorna kommer läggas upp längs den östra brytområdesgränsen
mot Sahavaara för att avskärma ljud från dagbrottet både mot Sahavaara och mot Kaunisvaara. När brytning
inleds i Palotieva, som är ett mindre dagbrott, kommer morän att avbanas på området och läggas upp som en
ca 15 meter hög bullervall längs dagbrottets norra kant.
I återstarten av nuvarande verksamhet har det framförts klagomål, från bland annat jaktlag i närområdet,
avseende verksamhetsbuller från krossverksamheten samt sirenens signal i samband med sprängningarna.
Bolaget har vidtagit åtgärder och följer upp att avsedd effekt uppnåtts. Ytterligare bullermätningar kommer att
utföras för att klarlägga ljudnivåer vid olika vindriktningar och årstider.
I de fall stora störningar av ljudolägenheter uppstår i kommande verksamhet, behöver bolaget anpassa sin
verksamhet genom att planera arbetsmoment och utförande, samt vid behov styra vilka tider dessa utförs, för
att minska olägenheter för ljud.
För att verifiera bullernivåer som uppstår från bolagets verksamhet kommer bullermätningar utföras med en
frekvens och i den utsträckning som anges i kommande villkor och egenkontrollprogram.

11.1.5

Samlad bedömning

I och med återstarten av gruvverksamheten, och de ökade aktiviteter som det innebär, har ljudnivån i
omgivningen ökat. Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas vid brytning i Sahavaara och Palotieva, i form av
bullervallar eller liknande avskärmning för ljud, kommer riktvärde för buller och gällande villkor att innehållas vid
bostäder i Kaunisvaara och Sahavaara. Riksintresset för friluftsliv längs Muonio älv påverkas inte av ljudnivåer
över gällande riktvärden, enligt utförda beräkningar.
När gruvverksamhet avslutats och området efterbehandlats kommer ljudstörning från verksamheten att
upphöra.
Tabell 68: Konsekvensbedömning – buller
Stora miljöeffekter

Måttliga

Små miljöeffekter

miljöeffekter

Obetydliga

Positiva

miljöeffekter

miljöeffekter

Störningar innebär att

Gällande riktvärden

Livsmiljön för

Marginell påverkan

Förbättrade

riktvärden överskrids

överskrids men kan

närboende påverkas

på livsmiljön i

förutsättningar för

och inte kan åtgärdas

åtgärdas

utan att riktvärden

närområdet

god hälsa och

överskrids

11.2
11.2.1

boendemiljö

Markvibrationer, luftstötvågor och stenkast
Vibrations- och luftstötsvågsmätningar inom befintlig verksamhet

Enligt nuvarande kontrollprogram, daterat 2019-04-21, utförs kontinuerliga mätningar av vibrationer och
luftstötvågor i totalt tre lokaler i Kaunisvaara i samband med produktionssprängningar. Under 2018 har
luftstötvågor till följd av sprängning i gruvan maximalt uppmätts till 80 respektive 84 Pa (frifältsvärde) vid en och
samma produktionssprängning. I övrigt har samtliga mätningar av luftstötvågor visat på värden klart under
villkoret (200 Pa respektive 100 Pa som frifältsvärde).
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Utredning avseende markvibrationer, luftstötvågor och stenkast

På uppdrag av KIAB har Nitro Consult utrett omgivningspåverkan med avseende på vibrationer, luftstötvågor
och risken för stenkast från den sökta verksamheten. Utredningen, som summerande återges i följande avsnitt
nedan, redovisas i sin helhet i bilaga H12.

11.2.2.1

Vibrationer från sprängning

De utförda vibrationsberäkningarna baseras på de förutsättningar som innebär största tänkbara
vibrationspåverkan. Vid den planerade dagbrottsverksamheten i de tre fyndigheterna kommer
sprängningsarbetena med losshållning av malm ske med två olika borrhålsdiametrar och som
beräkningsunderlag utgörs de av 165 mm hål och 250 mm hål. I övrigt är förutsättningarna de samma, 12 meters
pallhöjd (med bedömd förladdning 4 m och underborrning 1 m vilket ger 12 m laddad del).
Det betyder inte att dessa förutsättningar är de som är brytningstekniskt mest tillämpbara - det är möjligt att t.ex.
en mindre håldiameter väljs av produktionsekonomiska skäl. Beräkningarna utförs dock utifrån de möjliga
förutsättningar som innebär den största vibrationspåverkan.
Den utförda utredningen visar på att de högsta beräknade vibrationsnivåerna kommer erhållas vid sprängning
av 250 mm borrhål och med utslagsriktningen rakt bakom salvan. För fyndigheterna i Tapuli och Palotieva
kommer riktvärdena som beräknats enligt SS 4604866:2011 kunna innehållas utan att några åtgärder behöver
vidtas. De långa avstånden till byn Aareavaara innebär att accelerationsnivåerna kommer att vara mycket låga
och inte gränssättande.
För fyndigheten i Sahavaara finns det ett antal byggnader där riktvärdena enligt SS 4604866:2011 inte kommer
att kunna innehållas vid användning av den större håldiametern, 250 mm, enligt utförda beräkningar. De flesta
salvor som kommer skjutas i de aktuella fyndigheterna bedöms komma att ge lägre vibrationer än de
dimensionerande salvorna beroende på varierande sprängtekniska parametrar.

11.2.2.2

Luftstötvågor

Vid sprängning uppstår en tryckförändring (tryckvåg) i luften vars storlek beror på ett flertal parametrar. Det är
inte ovanligt, speciellt vid stora sprängningar i bergtäkter och dagbrott, att närboende upplever en effekt av
luftstötvågen som de sedan kopplar till markvibrationen. Luftstötvågen kan påverka byggnader på relativt stora
avstånd från sprängplatsen och eftersom tryckvågen i luft går långsammare än markvibrationen kan
sprängningen uppfattas som om den förorsakat två skakningar i byggnaden. I Svensk Standard SS 02 52 10
”Vibration och stöt–Sprängningsinducerade luftstötvågor– Riktvärden för byggnader” anges 500 Pa som
riktvärde för maximalt reflektionstryck för att undvika skador på byggnader. I SS 02 52 10 lämnas även utrymme
för reduktion av detta värde för fasta anläggningar som bergtäkter och gruvor, vilket ger att 400 Pa kan anses
vara ett relevant riktvärde som bör gälla för planerad verksamhet.
De beräknade nivåerna för den sökta verksamheten bygger på empiriskt framtagna ljudtrycksnivåer från ett
stort antal kontinuerliga mångåriga mätserier. Nivåerna är laddningsberoende, samverkande laddning, men kan
vid konstant pallhöjd sägas vara beroende av borrhålens laddningskoncentration, dvs. borrhålsdiameter. Vid
beräkningar av luftstötvågens impulstäthet har även sprängsalvans totalladdning och tändplanens utsträckning
i tiden betydelse.
Beräknade nivåer är att betrakta som normala variationer vid uppmätning av reflektionstrycket, ungefär dubbla
frifältstrycket. Utbredning och intensitet av luftstötvågenkan, från ett sprängningstillfälle till ett annat, visa relativt
stora variationer vid samma mätplats beroende av många olika faktorer.
Resultaten från beräkning av luftstötvågor och reflektionstryck redovisas sammanställt i bilaga H11. Från
resultaten kan det utläsas att nivåerna vid närmaste bostäder kommer att vara låga vid skjutningar i
fyndigheterna Tapuli och Palotieva. I Sahavaara beräknas nivåerna vid närmaste bostäder komma att vara
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betydligt högre i och med det kortare avståndet mellan gruvan och bebyggelsen. Riktvärdena enligt SS 02 52
10 bedöms dock kunna innehållas vid bebyggelse för samtliga fyndigheter.

11.2.2.3

Stenkast

Vid produktionssprängning förekommer alltid stenkast, dock oftast i mindre omfattning och kastlängderna är
inte speciellt långa. Detta omnämns i Nitros rapport som ”normal kastlängd” och bygger på ett kontrollerat
sprängningsförfarande med normala säkerhetsåtgärder avseende förladdning, tändföljd, bergrensning,
borrhålsprecision, laddning av salvans första rad etc. Noggrannheten i utförandet av dessa normala
säkerhetsåtgärder anges vara avgörande för hur stor risken är för stenkast samt för hur långa kastlängder som
kan förväntas och tillåtas och följaktligen för bedömningen av säkerhetsområdet.
Vid vissa tillfällen kan stenar kastas betydligt längre än vad som inryms i begreppet ”normal kastlängd”. Det är
något som är relativt ovanligt och beror nästan uteslutande på att något gått fel i salvan (Nitro, 2019). I
Sahavaara by kommer bebyggda fastigheter att hamna innanför det rekommenderade säkerhetsavståndet för
stenkast. I Kaunisvaara by kommer sprängämnesstationen hamna innanför det rekommenderade
säkerhetsavståndet för högt skyddsvärde från fyndigheten i Sahavaara.

Figur 67: Riskområde, stenkast (Nitro Consult, 2019).

Säkerhetsavstånd för stenkast ökar med håldiametern och vid nyttjande av 250 mm håldiameter uppgår till
800 m enligt utförda beräkningar, se Figur 67. Detta förutsätter dock att normala säkerhetsåtgärder vidtas som
att anpassa utslagsriktningen, anpassa laddningen tillfaktiska förutsättningar, uppfylla krav på förladdning i
såväl längd som kvalitet mm, se bilaga H12.

195

20-03-16

18101619

Allt eftersom brytningen kommer djupare bildar hängväggen ett skydd mot bebyggelsen från stenkast.
Dessutom kommer man allt längre ifrån bebyggelsen eftersom väggen har en lutning på 50°. Vid
dagbrottsbrytning 200 meter under marknivån har sprängningsområdena förflyttat sig ytterligare ca 170 meter
från bebyggelsen. Vidare gör höjdskillnaden att eventuella stenkast utanför brytningsområdet landar 200 meter
högre än utgångspunkten vilket ytterligare kortar ned kastavståndet utanför brytområdet då energin inte har
riktats i sidled utan i höjdled.

11.2.3

Skyddsåtgärder

Vibrationer och luftstötvågor
För den planerade verksamheten kommer samma villkorsnivå som idag att föreslås för vibrationer, dvs. 5 mm/s.
Enligt utförda vibrationsberäkningar kan vibrationsnivåer över 5 mm/s uppkomma vid fastigheter i Sahavaara i
samband med sprängning i Sahavaara dagbrott med laddning i 250 mm håldiameter. Egenkontrollprogrammet
för verksamheten kommer att utökas till att även omfatta mätning av vibrationer vid fastigheter i Sahavaara. Av
särskild vikt är att följa upp vibrationerna i de fastigheter som ligger i de områden där högre vibrationsnivåer
modellberäknats.
Genom anpassning av sprängtekniska förutsättningar, till exempel med mindre håldiameter vid laddning, kan
vibrationsnivåerna reduceras. Även stenkastlängder reduceras vid mindre håldiameter.
Samtliga fastigheter som kan komma att beröras av vibrationer från gruvbrytningen i Sahavaara kommer att
besiktigas avseende status på murstock och grundläggning m.m. Syftet med besiktningen är att klarlägga
bakgrundförhållanden vid berörda fastigheter om teknisk skada uppstår/noteras som påstås ha sambandmed
gruvverksamheten till följd av sprängning.
Beträffande luftstötvågor bedöms inget behov av skyddsåtgärder eller försiktighetsmått föreligga. Gällande
stenkast rekommenderas följande säkerhetsavstånd baserat på största håldiameter:
Oönskade överraskningseffekter vid sprängning undviks genom att bolaget i god tid innan sprängning
informerar närboende och verksamhetsutövare i området.

Stenkast
Bolaget avser att lösa in de fastigheter som är belägna inom riskområdet för stenkast, dvs. 800 m från
dagbrottskanten. Även fastigheter som är belägna i omedelbar anslutning till riskområdesgränsen kan komma
att lösas in. Inlösen av fastigheter sker i en parallell process och ingår inte i miljöansökan.

11.2.4

Samlad bedömning

Utförd utredningen visar att vibrationer i samband med planerade gruvbrytning i Sahavaara kan medföra teknisk
skada på bebyggelse. Utredningen visar vidare att ett säkerhetsavstånd avseende stenkast om 800 m är
lämpligt för den planerade verksamheten.
Efter avslutad gruvbrytning upphör störning till följd av sprängning.
Tabell 69: Konsekvensbedömning – markvibrationer, luftstötvågor och stenkast.
Stora miljöeffekter

Måttliga

Små miljöeffekter

miljöeffekter

Obetydliga

Positiva

miljöeffekter

miljöeffekter

Störningar innebär att

Gällande riktvärden

Livsmiljön för

Marginell påverkan

Förbättrade

riktvärden överskrids

överskrids men kan

närboende påverkas

på livsmiljön i

förutsättningar för

och inte kan åtgärdas

åtgärdas

utan att riktvärden

närområdet.

god hälsa och god

överskrids

boendemiljö
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Asbestförande mineral och luftburen asbest

Tapuli är en skarnjärnmalm med flera olika typer av skarn. Huvudmalmen förekommer längs en zon av
serpentinskarn med pyroxen-aktinolitskarn utanför. Asbestliknandemineral är identifierat visuellt i borrkärnor
och berg sedan tidigare. Material som innehåller mineral av asbesttyp förekommer huvudsakligen som 1-2 mm
breda ådror (sprickfyllnad) men lokalt förekommer även bredare gångar av mera grovkornigt asbestlikanande
mineral.
Tio olika borrkärnor har analyserats med svepelektronmikroskop för serpentinmineralet Krysotil och
amfibolmineralen Amosit, Krocidolit, Tremolit, Aktinolit och Antofyllit. Vid analyserna med
svepelektronmikroskop identifierades förekomst av asbestmineralet Krysotil i sex av de tio borrkärnorna, övriga
asbestmineral har inte detekterats i någon av borrkärnorna.
Asbestanalyser från borrkärnsprov, luftpumpad arbetsmiljöluft och i nedfallande damm finns redovisade i Bilaga
H18. Analyser från borrkärnor visar på förekomsten av asbestmineralet krysotil. Samtliga resultat från pumpad
luftprovtagning genomförda år 2014 och 2019 har filtervärden under detektionsgränsen. Ingen asbest
detekterades vid analyserna av nedfallande damm som genomfördes 2014. De uppmätta koncentrationerna av
asbest bedöms som låga och ligger under föreskrivet hygieniskt nivågränsvärde på 0,1 fiber/cm3. Då halterna
underskridit gränsvärden vid samtliga mättillfällen, i olika miljöer och material inne på gruvområdet och i
verksamhetens anläggningar, bedöms risken att tredje part skulle kunna påverkas av asbestmineral som
obefintlig.

12.0 TILLBUD OCH HAVERIER - SÄKERHETSRISKER
12.1 Kemikaliehantering
Schablonmässigt kan sprängämnesförbrukningen beräknas till ca 0,2–0,55 kg/ton berg och därmed kan den
årliga sprängämnesförbrukningen beräknas till mellan 3 000–13 750 ton. Den specifika förbrukningen för den
genomsnittliga malmproduktionen kommer emellertid att variera under gruvornas livstid bl.a. beroende på
brytningsplan, mängden gråberg som bryts etc.
Sprängämnena betraktas som farliga ämnen till följd av att de är explosiva, men även i viss mån hälsoskadliga.
Endast en mycket liten del av sprängämnena, vid dagbrottsbrytning ca 2–4 % av den totala använda mängden,
föreligger som vattenlösliga sprängämnesrester efter detonation. En användning av ca 0,2–0,55 kg sprängämne
per ton losshållet berg ger således ca 4–20 g ej detonerat sprängämne per ton gråberg/malm efter detonation
eller motsvararande 0,002-0,0004 vikt-%.
Lagring av matrisen till emulsionssprängämne utförs vid sprängämnesleverantörens (för närvarande Forcit)
anläggning vid Sahavaara och ingår därmed inte i KIAB:s verksamheter. Matriserna transporteras till dagbrotten
av sprängämnesleverantören i samband med laddnings- och sprängarbeten och känsliggörs vid inpumpningen
till borrhålen.
Övriga sprängämnen, såsom primer, tändare och boosters etc., förvaras i särskilt förråd inom markanvisat
område i enlighet med gällande föreskrifter och erhållet tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor. Den maximala mängden sprängämne som förekommer inom KIAB:s verksamhetsområde
(inkluderande Tapuli, Palotieva och Sahavaara) är i laddade borrhål där den momentana mängden vid vissa
tillfällen överstiger 50 ton vilket innebär att gruvverksamheten omfattas av Sevesodirektivets högre kravnivå.
Sevesolagstiftningen omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor med tillhörande förordning (SFS 2015:236) och föreskrift (MSBFS 2015:8). Bolagets
säkerhetsrapport redovisas i BILAGA G till ansökan.
KIAB arbetar för en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt säker hantering av drivmedel, oljor etc. Tillsyn av
maskinernas utrustning såsom slangar, ledningar och anslutningar utförs regelbundet för att minimera risken
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för läckage och spill. I verksamheten hanteras utöver sprängämnen även diesel och acetylen som är farliga
ämnen och som även de omfattas Sevesolagstiftningen. Ytterligare kemikalier, så som processkemikalier, och
dess hantering och förbrukning redovisas i avsnitt 6.4 i den tekniska beskrivningen till föreliggande ansökan.
Förvaring av fordonsparkens kemikalier sker inom KIAB:s industriområde på anvisad plats. Påfyllnad av
drivmedel samt service och liknande för lättrörliga maskiner såsom lastbilar och truckar görs inne på
industriområdet likaledes på anvisad plats.
Lagring av råvaror och processkemikalier kommer fortsatt att ske enligt gällande föreskrifter. Sprängning
kommer endast att utföras under fasta tidpunkter under dag- och kvällstid, så att störningen för närboende och
andra inom gruvområdet blir så liten som möjligt. I samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet och den
löpande uppdateringen av Säkerhetsrapporten, kommer det även i fortsättningen att finnas handlingsprogram
och rutiner för att förebygga olycksrisker med bl. kemikalier. Det kommer också, likt inom befintlig verksamhet,
att finnas beredskapsplaner för insatser om en allvarlig olycka skulle inträffa.

12.1.1

Gruvområdet

Det förekommer risker för fall i dagbrottet. I syfte att minimera risken för fall för utomstående kommer slänten i
moränupplaget ges en flack släntlutning. För att ytterligare minska risken för fall kommer dagbrottet att märkas
ut. Varningsskyltar (initialt) och stängsel (senare) kommer att användas under drifts- och
efterbehandlingsskede, dock kan inte dessa anses vara permanenta åtgärder på lång sikt med avseende på
materialens begränsade hållbarhet.

12.1.2

Gråbergsupplag

Gråbergsupplaget planeras att konstrueras och släntas av så att slänterna får en lutning på cirka 1:3, dvs.
långt under naturlig rasvinkel. Detta gör att sannolikheten för ras elimineras.

12.1.3

Sand- och klarningsmagasin

Bräddning från klarningsmagasinet
Bräddning från klarningsmagasinet erfordras vid extrema regntillfällen. Klarningsmagasinet är dimensionerat
för att innehålla minst ett 100-årsregn. Vid högre flöden kan bräddning via utskov placerade i den östra delen
ske till intilliggande myrområde. Vid dessa tillfällen är vattenmättnaden i omkringliggande våtmarker hög vilket
medför att bräddvattnet kan avrinna som ytvatten. Det bräddade vattnet har genomgått rening och är dessutom
utspätt med regnvatten, varför inga särskilda åtgärder bedömts nödvändiga. Vattnet kommer att följa den
naturliga avrinningen österut mot Kaunisjoki och spridas diffust. Risk för människoliv föreligger inte.

12.1.4

Övriga risker

Läckage av drivmedel och eldningsolja
Haveri och tillbud vid bränsledepåer inom verksamhetsområdet samt i maskinparken kan medföra läckage av
drivmedel, hydraulolja och liknande. Vid industriområdet kan även mindre läckage av drivmedel/eldningsolja
uppstå, t.ex. i samband med tankning. Cisterner för diesel och eldningsolja kommer att vara invallade, varför
något läckage från dessa inte kommer att ske.

Bräddning från processvattenmagasin
Bräddning från processvattenmagasin erfordras vid extrema regntillfällen. Processvattenmagasin är likt
klarningsmagasinet dimensionerad för att innehålla minst ett 100-årsregn. Vid högre flöden kan bräddning via
utskov placerade i den västra delen ske till intilliggande myrområde. Vid dessa tillfällen är vattenmättnaden i
omkringliggande våtmarker hög vilket medför att bräddvattnet kan avrinna som ytvatten. Det bräddade vattnet
har genomgått oljeavskiljning och är dessutom utspätt med regnvatten. Vattnet kommer att troligtvis följa den
naturliga avrinningen sydost mot Kaunisjärvi och spridas diffust. Avståndet till väg 99 är ca 1 km. Vattnets
hastighet saktas in över det landområde som det sprids över. Risk för människoliv föreligger inte.
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Bristning av damm vid processvattenmagasin
Processvattenmagasinet skulle vid ett dammhaveri avrinna ner längs Rässioja mot Kaunisjärvi. Avståndet från
dammen till Väg 99 är ca 900 m. Djupet på insidan av dammen vid dämningsgränsen är ca 6 m.
Konsekvenserna av eventuellt okontrollerad utrinning begränsas genom industrivägen som är belägen ca 110
meter nedströms samt att området utgörs av sankmark med vegetationen som utgör en bromsande effekt. Det
stora avståndet till väg 99, samt att vägbanken är uppbyggd ca 1 m över marknivå, bedöms innebära att
konsekvenserna för vägen blir relativt små vid ett okontrollerat utflöde. Sammantaget leder detta till att risken
för påverkan på trafik och kringboende är begränsad, se även avsnitt 6 i den Tekniska beskrivningen och
Sweco’s uppdaterade dammsäkerhetsklassificering Bilaga 8A till den Tekniska beskrivningen. En
dammsäkerhetsklassificering har utförts under 2019 för processvattendammen som vid nuvarande utformning
bedömdes tillhöra dammsäkerhetsklass C. Dammsäkerhetsklassificeringen för processvattendammen enligt
nuvarande utformning bifogas som Bilaga A7.
Magasinsvolymen för processvattenmagasinet planeras att ökas från ca 0,47 (M)m 3 till 0,75 (M)m3 genom
höjning till dammkrönsnivå (DK) +172,8 m och dämningsgränsen (DG) +170,0 m. Genomförd
dammsäkerhetsklassificering har därför under 2020 uppdaterats utifrån förutsättningarna vid sökt utökning av
magasinet. Av den uppdaterade dammsäkerhetsklassificeringen framgår att processvattendammen bedöms
tillhöra dammsäkerhetsklass C också efter planerad höjning av dämningsgränsen.
Dammsäkerhetsklassificeringen för processvattendammen enligt den planerade utformningen bifogas som
Bilaga A8.

12.1.5

Skyddsåtgärder

Byggnader och anläggningar kommer att byggas enligt gällande krav på brandskydd, som t.ex. sprinklersystem
och brandvarnare. För att snabbt kunna förhindra brand kommer bl.a. alla fordon som används inom
verksamheten att vara utrustade med brandsläckare. Service på fordon och mobil utrustning kommer också
omfatta brandskyddsutrustning.

12.2

Kvarstående effekter avseende människors hälsa och säkerhet

I samband med att gruvverksamheten avslutat kommer störningar i form av buller och vibrationer mm kommer
att upphöra. Efterbehandling av öppna ytor kommer att ske på ett sådant sätt att risken för damning minimeras,
t.ex. kommer ytor att vegeteras. Vid behov vidtas åtgärder för att vidmakthålla en funktionell
vegetationstäckning, detta sker inom ramen för kommande efterkontroll.
Alla risker för tillbud i samband med pågående gruvverksamhet upphör efter efterbehandlingen. Ett
övergripande mål i efterbehandlingsplanen för verksamheten är att eliminera säkerhetsrisker, bland annat sk
människor och djur kunna vistas inom området utan risk.

13.0 SAMHÄLLSASPEKTER
13.1 Socioekonomiska aspekter
En socioekonomisk konsekvensbeskrivning av gruvverksamheten i Pajala har genomförts under 2019 och
redovisas i sin helhet i Bilaga D2 till ansökan. Rapporten har tagits fram i syfte att bredda analysen av
verksamhetens påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på den sociala och ekonomiska dimensionen.
I rapporten jämförs socioekonomiska data för Pajala kommun, Kiruna kommun, Norrbotten och riket över tid.
Vidare redovisas prognoser för bland annat befolkningsutvecklingen och samhällsekonomin i Pajala kommun,
med och utan gruvdrift.
Utgångspunkten för rapporten är Agenda 2030 och de samhällsekonomiska faktorer som Länsstyrelsen i
Norrbotten definierat som intressanta vid en gruvetablering. Rapporten bygger också vidare på det
socioekonomiska forskningsprojekt som den föregående ägaren av Kaunisvaara-fyndigheten, Northland
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Resources AB (NRAB), initierade via LTU under 2007-2008. Forskningsprojektet omfattade en baseline-studie
av effekterna av planerad gruvverksamhet i Pajala och Kolari i Finland och ett flertal delrapporter färdigställdes
inom områden som demografi, arbetskraft, lokal handel, infrastruktur, arbetskraft, miljö, jämlikhet och urfolk.
Vidare genomfördes relativt omfattande intervjuundersökningar i Pajala under 2013 och 2014.Utifrån dessa
undersökningar har relevanta data uppdaterats i den socioekonomiska konsekvensbeskrivningen. I följande
avsnitt sammanfattas rapportens huvudsakliga resultat och slutsatser.

13.1.1

Nuläge och historik

Sedan 1950-talet har Pajala kommun haft en negativ befolkningsutveckling. Situationen liknar den som råder i
många mindre glesbygdskommuner och anledningarna till att befolkningsutvecklingen ser ut som den gör är
flera, men en anledning som kan nämnas är mekaniseringen av skogsbruket. Befolkningsutvecklingen, med
1950 som utgångspunkt, i Pajala kommun, Kiruna kommun, Norrbottens län och riket visas i Figur 68.

Figur 68: Befolkningsförändring mellan 1950 och 2018 i Pajala kommun, Kiruna kommun, Norrbottens län och riket.

Samtidigt som Sveriges befolkning som helhet har ökat med 45 procent sedan 1950 har Pajalas befolkning
minskat med 60 procent. Idag har Pajala kommun drygt 6 000 invånare jämfört med drygt 15 000 invånare år
1950. Efter år 2010 ser man en viss stabilisering av befolkningsförändringen i både Norrbotten och Pajala. Detta
bedöms till stor del bero på att arbetstillfällen skapats i regionen tack vare stora investeringar som genomförts
av gruvbolagen Boliden och LKAB. För Pajalas del innebar driften av Tapuli-gruvan under åren 2011–2014 att
den negativa befolkningstrenden bröts. Under produktionen 2013–2014 var ca 500 personer direkt sysselsatta
inom gruvverksamheten och tillhörande logistikverksamhet. Under åren 2010–2014 var flyttningsnettot i Pajala
positivt och många unga människor, inte minst kvinnor, flyttade till Pajala kommun under denna period. Efter att
gruvan stängdes år 2014 blev flyttningsnettot återigen negativt.
Barnafödandet är högt i Pajala med ca 2,65 barn per kvinna jämfört med riket där samma siffra är 1,78 (2017).
Samtidigt har Pajala en stor andel äldre befolkning och en hög medelålder på 48,7 år jämfört med landet som
helhet där samma siffra är 41,2 år. Denna demografiska fördelning ställer stora krav på bl.a. mödravård,
förskolor och skolor samt på sjuk- och äldrevård. Med en relativt liten andel befolkning i arbetsför ålder är detta
en utmaning för den kommunala ekonomin.
Andelen förvärvsarbetande befolkning 20–64 år har, precis som för riket, ökat de senaste 15 åren och ligger
idag på omkring 80 procent. Arbetslösheten i Pajala har generellt sjunkit de senaste tio åren i Pajala med en
kraftig minskning 2013–2014 och en uppgång i december 2014, vilket sammanfaller med tidpunkterna för
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Tapuli-gruvans drift respektive konkurs. När gruvan åter startade sommaren 2018 sjönk arbetslösheten igen
och i nuläget ligger arbetslösheten på 7,7 procent, jämfört med 7,0 procent för riket. Pajala har en relativt stor
skillnad mellan förvärvsarbetande ”nattbefolkning” och ”dagbefolkning”. År 2016 pendlade ca 500 Pajalabor till
arbeten i andra kommuner.
Medianinkomsten per år (för alla invånare 16 år och äldre) var år 2017 för Pajala kommun 182 200 SEK, för
Norrbottens län 217 200 SEK och för riket som helhet 223 900 SEK. I Pajala ökade medianinkomsten särskilt
under perioden 2013 - 2014. Medianinkomsten för de anställda inom KIAB är ca 400 000 SEK, vilket således
är mer än den dubbla medianinkomsten för Pajala kommuns innevånare.
Den största offentliga arbetsgivaren i Pajala är kommunen med ca 625 anställda bosatta inom kommunen. Den
största privata arbetsgivaren är KIAB med ca 120 personer direkt anställda och bosatta i kommunen.
Beträffande utbildningsnivå bland invånarna i Pajala ligger andelen med gymnasial utbildning på samma nivå
som för riket medan andelen med eftergymnasial utbildning är lägre än för riket som helhet, särskilt bland män.
Detta hänger samman med att ungdomar som fullgjort gymnasiet i stor utsträckning tvingas flytta till andra
kommuner för studier samt för att få anställning.
När gruvverksamheten drevs av NRAB, åren 2012–2014, uppstod flera positiva effekter i samhället som
troligtvis upprepas i och med KIAB:s verksamhet. Arbetslösheten minskade, unga människor flyttade till
kommunen, inpendlingen till Pajala ökade och utpendlingen minskade. För att detta ska bli en realitet krävs
dock även offensiva insatser från näringsliv och offentlig sektor i samverkan för att få de sysselsatta att också
vilja bo i Pajala

13.1.2

Verksamhetens påverkan

KIAB hade den 31 december 2018 totalt 161 anställda och räknar med att vid slutet av 2019 ha 172 anställda.
Antalet direkt sysselsatta underentreprenörer var den 31 december 2018 185 personer. Sammanlagt var
således antalet direkt sysselsatta vid årsskiftet 2018/2019 ca 350 personer. Samma siffra bedöms vid slutet av
år 2019 vara närmre 400 personer. När gruvdrift vid Sahavaara startas beräknas det totala antalet sysselsatta
öka med närmare 240 personer och det totala antalet direkt sysselsatta blir då drygt 620 personer.
Förutom direkt sysselsatta uppstår dynamiska effekter i samhället då de direkt sysselsatta konsumerar varor
och tjänster vilket ger en påverkan på arbetsmarknaden lokalt, regionalt och nationellt. En rimlig multiplikator
för tillkommande arbetstillfällen i Pajala antas vara 1.5, vilket innebär att om 100 personer blir direkt involverade
i gruvan, skapas ytterligare ca 50 arbetstillfällen lokalt i Pajala. Denna multiplikator tar inte hänsyn till de
arbetstillfällen som skapas utanför Pajala, om dessa också räknas in bedöms multiplikatorn snarare ligga kring
2.1.
En uppskattning av antalet framtida direkt och indirekt sysselsatta (multiplikator 1.5) vid gruvan visas av Figur
69. De sysselsatta är indelade i tre kategorier som är relativt lika stora andelsmässigt – anställda hos KIAB,
anställda hos underentreprenörer samt indirekt sysselsatta.
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Figur 69: Prognos för antalet direkt och indirekt sysselsatta år 2018 – 2028 vid gruvan. Det antas att brytningen i
Sahavaara inleds omkring år 2024.

Av de idag direkt sysselsatta är 54 procent bosatta i Pajala, 28 procent i övriga Norrbotten och angränsande
kommuner och resterande 18 procent utanför Norrbotten (december 2018). Då majoriteten av de sysselsatta är
bosatta i Pajala bedöms KIABS etablering ge effekter på befolkningsutvecklingen genom att bromsa den
negativa trenden och till och med bidra till en positiv befolkningsutveckling kommande år.
Utan gruva antas befolkningsminskningen fortsätta enligt trenden 2006 – 2018. Prognosen med en gruva i
Pajala visar istället att befolkningsminskningen stannar av och att kurvan troligen vänds uppåt. Med gruvan
bedöms antalet invånare i Pajala år 2028 vara 6 340 personer, en ökning med 340 personer jämfört med idag.
Med en gruva bor det ca 770 fler personer i Pajala kommun jämfört med utan gruva år 2028. Eftersom Pajalas
överskott av arbetskraft antas ha fått arbete vid gruvdriften i Tapuli bedöms en öppning av gruvan vid Sahavaara
ge en större effekt på befolkningsutvecklingen.
Under den tid då gruvverksamheten är igång beräknas KIAB generera betydande skatteintäkter. Ett överslag
för ett ”typår” med Tapuli-gruvan i drift visas i Tabell 70. Sammanlagt handlar det om drygt SEK 250 miljoner
årligen till staten, kommuner och landsting. Dessa uträkningar tar inte hänsyn till något alternativt scenario och
intäkter från indirekta jobb inkluderas inte. Inte heller bolagsskatt eller skatt på eventuella aktieutdelningar från
lokala entreprenörer. Fördelning mellan kommuner och landsting baseras på var de anställda bedöms vara
bosatta. Enligt beräkningen får staten 76 procent av de totala skatteintäkterna, landstinget åtta procent och
kommunerna 16 procent. För Pajalas del innebär det en ökning av skatteintäkterna på minst SEK 21 miljoner
motsvarande drygt åtta procent av den kommunala budgeten. När brytning vid Sahavaara gruvan påbörjas ökar
skatteintäkterna ytterligare och bedöms då bli i storleksordningen en halv miljard kr per år.
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Tabell 70: Bedömda inbetalningar till offentliga sektorn för ett typår med Tapuli-gruvan i drift.

SKATTER OCH AVGIFTER RELATERADE TILL DIREKT SYSSELSATTA (MSEK)
Staten
Staten

Norrbotten

Utanför Norrbotten

Varav Pajala Summa % av skatt

192

192

76

20

8

Landsting

16

4

Kommuner

32

7

21

39

16

48

11

21

251

100

SUMMA

192

TOTALT
MSEK

251

En förhoppning är att KIAB, som redan är kommunens största privata företag, ska bidra till att förbättra
företagsklimatet i kommunen bland annat genom initiativet ”Forum för Samverkan” i Pajala. KIAB har en strategi
för att stödja det lokala och regionala näringslivet och handlar lokalt när det är möjligt. Bolaget har drygt 400
leverantörer varav ca 16 procent har sitt säte i Pajala och ca 50 procent i Norrbotten. Av koncernens externa
inköp på drygt SEK 500 miljoner under 2018 så hamnade ca SEK 90 miljoner i Pajala (18 %), drygt SEK 100
miljoner (20 %) i angränsande kommuner, knappt SEK 100 miljoner (19 %) i övriga Norrbotten och ca SEK 220
miljoner (43 %) utanför regionen. Gruvetableringen i Pajala ger således redan nu ett väsentligt bidrag till att
vidareutveckla det lokala och regionala näringslivet, inte minst inom service och handel. KIAB är också delaktiga
i att undersöka möjligheterna för ett ”Arctic Test Center”, en testmiljö i arktiskt klimat, där KIAB:s anläggningar
kan användas för olika typer av test. Om detta blir verklighet kan det bidra till utveckling, innovationer och en
ökad kvalitet i ingenjörs- och forskarutbildningar vid LTU. Det bedöms också kunna öka kommunens attraktivitet
generellt.
Vidare finns en faktor som är svår att sätta siffror på men som är av avgörande betydelse för en positiv utveckling
av samhället, och det är framtidstro. Framtidstro gör att unga människor utbildar sig, att nya företag startas och
att befintliga företag vågar investera för tillväxt. Ett av KIAB:s viktigaste bidrag till regionen är framtidstro i en
glesbygd som successivt avfolkats. Med framtidstro kan Pajala bygga en plattform för att skapa ”Framtid Pajala”.
En framtid med en stor andel avancerade arbeten, en större andel ung befolkning, ett nära samarbete med LTU
samt en region med utvecklings- och innovationsförmåga.

13.1.3

Metallproduktionens värde ur ett större perspektiv

Nästan alla funktioner i det moderna samhället är på ett eller annat sätt beroende av metaller. Metaller används
i byggnader, infrastruktur, fordon och maskiner och inom praktiskt taget all mänsklig verksamhet. I vardagen
omges vi ständigt av metaller som koppar, järn och aluminium i olika former och i mängder av olika produkter.
Eftersom metaller är grundämnen kan de återvinnas utan att förstöras, vilket gör dem till bra kretsloppsmaterial.
Behovet av metaller ökar dock i takt med den samhällsutveckling som sker vilket gör att de metaller som finns
idag, trots att de kan återvinnas, inte räcker till utan att nya metaller samtidigt utvinns.
I och med den pågående klimatförändringen står mänskligheten inför stora utmaningar då vårt samhälle
behöver förändras i grunden om utsläppen av växthusgaser ska minska. eller till och med upphöra. Detta för att
minimera de negativa konsekvenser som en varmare global medeltemperatur skulle medföra. Sveriges regering
har antagit ett mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären,
för att därefter uppnå negativa utsläpp. Regeringen har också en ambition om att Sverige ska bli världens första
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fossilfria välfärdsland. Detta innebär att en omställning behövs inom hela samhället vilket förutsätter en ökad
elektrifiering eftersom flera av de lösningar som idag finns för att minska fossilanvändningen innebär en ökad
elanvändning. Med en ökad elektrifiering och elanvändning kommer också ett ökat behov av metaller eftersom
all elektronik innehåller metaller. Exempel på teknologier som är viktiga för omställningen till ett mer hållbart
samhälle är solceller, vindkraftverk och batterier. Om framställningen av el ersätts med exempelvis vindkraft
från en normalstor vindkraftspark istället för kol från ett kolkraftverk, behövs mer än tio gånger mer koppar per
kilowattimme. Även framtidens fordon kommer kräva mer metaller. Till elbilarnas bilbatterier behövs metaller
som litium och kobolt och en elbil kräver exempelvis fyra gånger mer koppar än en konventionell bil.
Det är dock inte främst metallbehoven i Sverige eller Europa som behöver tillgodoses, utan primärt i andra delar
av världen så som Asien och Afrika där miljoner människor står i begrepp att resa sig ur fattigdom. Dessa
människor kommer att stå för den största efterfrågan på metaller framöver då de får ekonomisk möjlighet att
köpa produkter som exempelvis telefoner och bilar.
EU:s länder använder idag ungefär 25–30 procent av de metaller som produceras globalt, samtidigt sker endast
omkring tre procent av produktionen inom EU. Sverige är en av Europas främsta gruvnationer och gruvbrytning
har förekommit här sedan början av 1000-talet. En stor del av vårt lands välstånd bygger på de inkomster som
malmbrytningen har genererat och Sverige har under långa perioder i historien varit en av världens främsta
järnproducenter. Detta har präglat den svenska historien och bidragit till landets utveckling och tillväxt. Idag står
Sverige för 91 procent av all järnmalm, 39 procent av allt bly och 37 procent av allt zink som produceras inom
EU. Sverige är också en av EU:s främsta producenter av koppar, guld och silver (SveMin 2019,
Regeringskansliet 2013).
Det ska beaktas att ett flertal viktiga metaller varken produceras i Sverige eller i Europa. Exempelvis är
världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller koncentrerad till ett fåtal länder där Kina uppskattas stå för
cirka 95 procent av världsproduktionen. Detta är ett problem då enskilda länders dominans på råvaru- och
mineralområdet, tillsammans med restriktiva handelsåtgärder, kan leda till att tillgången på viktiga metaller
försvåras i framtiden. EU har därför vidtagit en rad åtgärder i syfte att säkra tillgången på råvaror och att behålla
metallproduktion i landet är ett viktigt mål i sig (Regeringskansliet 2013, SveMin 2019).
Gruvverksamheten i Pajala är i linje med den svenska mineralstrategin (Regeringskansliet 2013), som säger:
”Gruvnäringen har en stor betydelse för landets tillväxt och ekonomi. Den skapar arbetstillfällen i det omgivande
samhället, bidrar till stärkt attraktionskraft och skapar tillväxt i delar av landet som under en lång period har haft
en nedåtgående befolkningsutveckling. Gruvnäringens expansion visar på den starka koppling som finns mellan
stad och land.”
De flesta av Sveriges 16 idag aktiva gruvor är belägna i områden som troligtvis skulle varit glest befolkade om
inte gruvetableringen funnits. Tolv av gruvorna ligger i Norrbotten och Västerbotten och många glesbygder kan
anses vara beroende av gruvorna för sin existens. På nationell nivå sysselsatte den svenska gruv- och
mineralnäringen år 2014 omkring 20 000 personer. Gruvbranschen är dessutom en av de branscher som
genererar flest indirekta jobb i anslutning till basverksamheten (SveMin 2019).

13.1.4

Samlad bedömning

KIAB:s planerade fortsatta och utökade gruvverksamhet i Kaunisvaara och Sahavaara är positiv ur ett
socioekonomiskt perspektiv. Genom att erbjuda välbetalda, säkra och kvalificerade arbetstillfällen är KIAB en
viktig aktör för en kommun med minskande befolkning och utmanande demografisk fördelning. Bolaget bedöms
kunna skapa direkt sysselsättning för ca 400 – 600 personer. Inkluderas indirekt sysselsatta bedöms 600 – 900
arbetstillfällen skapas. Utifrån dagens statistik beräknas två tredjedelar av de sysselsatta bo i Pajala kommun.
Enligt befolkningsprognosen bor det 770 fler personer i Pajala kommun med gruva jämfört med utan gruva år
2028. Genom skatter och avgifter bidrar också KIAB till omfattande intäkter för Pajala kommun som fortsatt kan
erbjuda en fungerande samhällsservice. KIAB:s verksamhet bedöms ha en gynnsam effekt på såväl den
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enskildes ekonomi som på kommunens, regionens och rikets ekonomi. KIAB bidrar även till att skapa framtidstro
i en glesbygd där befolkningen över lång tid kraftigt minskat.
Tabell 71: Konsekvensbedömning – Socioekonomiska aspekter

Stora effekter

Måttliga effekter

Små effekter

Obetydliga effekter

Positiva
effekter

Negativ påverkan
på
socioekonomin
genom att ett
betydande antal
arbetstillfällen
eller viktiga
serviceverksamh
eter försvinner till
följd av
verksamheten.

Negativ påverkan
på socioekonomin
genom att ett fåtal
arbetstillfällen eller
enstaka
serviceverksamhet
försvinner till följd
av verksamheten.

Viss negativ
påverkan på
socioekonomin
genom att enstaka
arbetstillfällen kan
försvinna,
serviceverksamheter
påverkas ej till följd
av verksamheten.

Ingen påverkan på
socioekonomin.
Arbetstillfällen och
serviceverksamheter
berörs ej av
verksamheten.

Förbättrade
förutsättningar
för
socioekonomin
då arbetstillfällen
och/eller
serviceverksamhet
bedöms
tillkomma till
följd av
verksamheten.

13.2

Socioekonomisk analys av närområdet

En socioekonomisk analys av närområdet är genomförd av AKK ArcticCon 2019 (se Bilaga H17) vilken
sammanfattas i kapitel 13.2.1 - 13.2.3.

13.2.1

Befolkningsutveckling

Byarna Kaunisvaara/Sahavaara hade 2019 en befolkning på 108 folkbokförda och byn Aareavaara hade 77
invånare. Befolkningsstatistik visar på att Kaunisvaaras befolkning varit konstant under åren 2011-2019. För
Sahavaaras del blev det en nedgång på 20 personer mellan åren 2013 till 2015 och fortsatt nedåt med mindre
takt. Under åren 2011,2012 och 2015 löste tidigare gruvbolag in 6 fastigheter i byn, vilket kan påverka
befolkningsnedgången.

13.2.2

Fastighetspriser

Tydlig uppgång eller nedgång i marknadsvärdet i närliggande byarna går inte att utläsa pga. de få försäljningar
som skett. Totalt i Pajala kommun märks en markant uppgång av taxeringsvärde på småhus från ca 394 000
till drygt 511 000 kr mellan åren 2011 och 2012, vilket kan härledas till att huspriserna steg ganska kraftigt under
Northlanderan. Givetvis skedde även en höjning i samband med den allmänna fastighetstaxeringen 2015 då
det höjdes med nästan 300 000 kr, detta berodde dock på yttre påverkan av taxeförändring.

13.2.3

Psykiska immissioner

Även om det finns en viss oro för uppkomst av negativa konsekvenser såsom föroreningar, ökad brottslig
verksamhet, mer användning av alkohol och droger så är de övervägande tankarna om framtiden positiva.
Befolkningen i Pajala har stora förhoppningar och förväntningar om en bättre framtid om gruvindustrin får
fortsätta att utvecklas. I Kaunisvaara, byn som kommer att vara värd för den nya gruvindustrin, har människor
samma förhoppningar och förväntningar som resten av Pajala. I Kolari i Finland, verkar förhoppningar och
förväntningar vara mer måttliga. En majoritet i både Pajala och Kolari kommuner tror att fler människor kommer
att flytta in i området och att fler människor kommer att få jobb.
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13.3

Transportrörelser

13.3.1

Transportutredning

År 2017 gjorde Nordkonsult en utredning avseende olika transportdestinationer (Nordkonsult 2017). Dessa
transportdestinationer utgjorde i sin tur utskeppningsalternativ från vilka den uppbrutna malmen sedan skulle
kunna transporteras till t.ex. europeiska städer (Nordkonsult, 2017). Utredningen redovisas i sin helhet i bilaga
A1 till Teknisk beskrivning (bilaga A).
Utredningen omfattade tre olika logistikflöden och transportdestinationer:



Narvik



Finska Bottenviken



Luleå

När de olika utskeppningsalternativen jämfördes kunde ingen avgörande skillnad i driftkostnader påvisas. Narvik
bedömdes vara ett beprövat alternativ med förmånlig sjöfrakt i förhållande till de övriga presenterade
alternativen. Alternativ finska Bottenviken ansågs vara intressant, dock konstaterades det att alternativet
innebar en helt ny och obeprövad logistikkedja.
I utredningen angavs det att utskeppning via Luleå hamn skulle till stora delar innebära en identisk logistikkedja
som alternativ Narvik. Men vid val av Luleå hamn skulle det även krävas investeringar i lossningsstation,
lagerbyggnad och utlastningsanordning vilket bedömdes medföra en viss osäkerhet ur ett tids- och
kostnadsperspektiv. Slutligen fastslogs det att kostnaderna för sjöfrakt över Östersjön är påtagligt högre än
motsvarande från Narvik.
Ur bolagets perspektiv är Narvik det mest rimliga alternativet då dess hamn har den kapacitet som krävs för att
kunna transportera ut tillräckliga mängder järnslig, 160 000 tons lastkapacitet. Detta bör i sammanhanget
jämföras med de förhållanden som erbjuds om hamnen i Luleå skulle användas där passagen genom Kvarken
endast möjliggör fartygsstorleken till 60 000 ton samtidigt som isförhållandena i Bottenviken kräver specialfartyg
vintertid. Projektet Malmporten syftar dock till att öka storleken på fartygen men detta ligger framåt i tiden.

13.3.2

Transporter, nuvarande och sökt verksamhet

Tunga transporter till och från gruvområdet kommer att ske längs det allmänna vägnätet. Förutom
malmtransport till Svappavaara-Pitkäjärvi sker transporter av insatsvaror för gruvverksamhetens drift.
Persontransporter och liknande som uppkommer till följd av verksamheten sker också längs allmän väg.
Vid nuvarande verksamhets sligproduktion på ca 2 Mton per år uppgår antalet lastbilstransporter i genomsnitt
till ca 85 tur- och returtransporter per dygn. Detta innebär att en ny transport påbörjas cirka var 17:e minut. Vid
en planerad sligproduktion på ca 4-6 Mton per år beräknas antalet lastbilstransporter öka linjärt med
produktionen i genomsnitt till ca 170 tur- och returtransporter per dygn. Detta innebär att en ny transport
påbörjas cirka var 8:e minut. Nuvarande trafikmängd samt beräknad procentuell ökning längs de aktuella
vägsträckorna har sammanställts i Tabell 72 nedan och illustreras i Figur 70.
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Tabell 72: Årsmedeldygnstrafik (ÅDT), från Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se) och beräknad framtida
procentuell trafikökning.
Nuvarande

Framtida
scenario

Trafikmängd längs väg

Antal fordon ÅDT (st)

Andel tung trafik (%)

Ökning totalt (%)

Bärighetsklass

890

30 %

13,5 %

BK1

630

16 %

19,0 %

BK1

1240

21 %

9,6 %

BK1

Data saknas

Data saknas

Data saknas

BK1

99 genom Kaunisvaara
Trafikmängd

mellan

omlastningsstationen
vid Autio och Vittangi
Trafikmängd längs väg
E45 mellan Vittangi och
Svappavaara,
Trafikmängd längs väg
E10
Svappavaara

mellan
och

Pitkäjärvi

Den järnvägstransportlösning som används i den nuvarande verksamheten kommer fortsatt att nyttjas mellan
Pitkäjärvi och Narvik. Vid nuvarande produktion avgår två tågset per dygn från Pitkajärvi till Narvik. Vid en
maximal produktion på ca 4-6 Mton slig per år beräknas antalet tågset uppgå till ca 4-5 per dygn.
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Figur 70: Trafikflödeskarta och gruvområdet.

13.3.2.1

Skyddsåtgärder, transporter

För att minska damningen från lastbilstransporterna är samtliga lastbilsflak och släp täckta. Innan utfart från
området passerar de lastade ekipagen över en så kallad rist utformad som ett stålrörsgaller som gör att löst
sittande material skakas av/släpper från ekipagets ytor.

14.0 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER
14.1 Markanspråk
Den sökta verksamheten kommer medföra att ytterligare mark tas i anspråk. Dessa ytor utgörs huvudsakligen
av myr- och våtmarker, mindre produktiv jordbruksmark samt mindre arealer inom vilka skogsbruk bedrivs. Den
totala ytan som den sökta verksamheten kommer ta i anspråk vid full utbyggnad kommer att öka jämfört med
den befintliga verksamheten.

14.2

Konstruktionsmaterial

Konstruktions- och fyllnadsmaterial till interna vägar, planer och upplagsytor kommer så långt som möjligt att
utgöras av gråberg från gruvan och morän från jordavrymningen.
Bergmaterial används vid anläggandet av vägar, upplagsplatser, vallar vid dagbrott, gråbergsupplag, sand- och
klarningsmagasin samt vid höjningen och förlängningen av dammen vid processvattenmagasinet och vid
anläggandet av utökningen av klarningsmagasinet Som sådant berg avses ofyndiga partier i dagbrotten nyttjas
i så stor utsträckning som möjligt.
Morän kommer användas bl.a. för konstruktion av delar av vallar vid dagbrott, gråbergsupplag, sand- och
klarningsmagasin och sand- och klarningsmagasinet samt vid efterbehandlingsarbeten. Moränen för
konstruktion och anläggningsändamål utgörs av avrymningsmassor.
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Energi och drivmedel

Verksamheten är från början utformad för att uppfylla de högsta kraven på energieffektivitet och minsta möjliga
beroende av fossila energibärare. Energislagen som används i verksamheten omfattar elenergi och drivmedel
i form av dieselbränsle.
Huvuddelen av elenergin används för drift av krossar och kvarnar samt för drift av transportband och pumpar
(vatten och anrikningssand). Även i gruvan är de stora maskinerna i görligaste mån eldrivna. Där kan nämnas
de största grävmaskinerna samt de stora borriggarna. En mindre del av elenergianvändningen avser belysning
och uppvärmning av lokaler.
Den relativa elenergianvändningen i den nuvarande verksamheten uppgår till ca 80 kWh per ton producerad
järnslig. I detta mått på elenergianvändningen ingår utöver anrikningsverkets utrustning också krossar,
transportband, eldriven gruvutrustning (t.ex. större borriggar), pumpar, lokaluppvärmning, ventilation, belysning,
motorvärmarstolpar etc. För den nuvarande verksamheten med en årlig sligproduktion på ca 2-3 Mton ger detta
en total beräknad elenergianvändning på cirka 160-240 GWh per år.
För den planerade verksamheten beräknas den relativa elenergianvändningen uppgå till ca 120 kWh per ton
producerad järnslig. I detta mått på elenergianvändningen ingår, utöver de elenergiförbrukare som nämnts ovan,
den tillkommande processlinje 2 (flotation) i anrikningsverket samt en ökad andel eldrivna maskiner och fordon
i gruvverksamheten. Motsvarande beräkning för den planerade verksamheten ger därmed en total
elenergianvändning på cirka 480-720 GWh per år. Elenergianvändningen i anrikningsverkets kvarnar är i hög
grad beroende av malmkvalitet och malbarhet etc. vilket innebär att beräknad framtida elenergianvändning är
förenad med ett viss mått av osäkerhet och att betydande variationer kan förekomma.
Det finns möjlighet att ställa om till elmatning från finska distributionsnätet vilket skapar en redundans i
elförsörjningen.
I Tabell 73 redovisas den sammanlagda energianvändningen i nuvarande och planerad verksamhet.
Tabell 73: Total energianvändning per energislag (GWh) för KIAB:s nuvarande och sökt verksamhet.

Energislag

Förbrukning, befintlig
verksamhet (GWh)

Förbrukning, sökt verksamhet.
(GWh)

Diesel

113,97 GWh/år

255,09 GWh/år

Elenergi

160 - 240 GWh/år

480 - 720 GWh/år

Totalt

273,97 - 353,97 GWh/år

735,09 - 975,09 GWh/år

Av tabellen framgår att dieseln beräknas utgöra ca 30–40 % av den totala energianvändningen i den nuvarande
verksamheten och ca 25-35 % i den planerade verksamheten. Som tidigare angivits är beräkningen förenad
med en viss osäkerhet och den verkliga elenergianvändningen kommer att variera.
I framtiden kan det bli aktuellt att vissa av truckarna utrustas för eltrolleydrift för en del av transportvägen. På
några års sikt görs bedömningen att kraven på fordon och maskinparken kommer att skärpas ytterligare. När
och i vilken takt en omställning en sådan omställning kan utföras beror emellertid på i vilken utsträckning KIAB:s
maskin- och fordonsleverantörer kan erbjuda eldrivna maskiner och fordon med tillräcklig kapacitet för
produktionsbehovet.
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Insatsvaror

Malkropparna kommer företrädesvis att utgöras av malmstycken. Malkroppar i form av stålkulor eller externt
tillförd pebbles kan komma att användas vid behov om svårmalda malmpartier påträffas.
Planerad malning kommer dock huvudsakligen att genomföras som autogenmalning även om utrustningen är
dimensionerad så att semi-autogen malning med stålkulor skall kunna tillämpas. Mängden stålkulor som kan
komma att användas i primärmalningen bedöms kunna uppgå till 2 kg/ton malm. Vid sekundärmalningen
används stålkulor, och förbrukningen bedöms kunna uppgå till 0,8 kg/ton malm.

14.5

Samlad bedömning

Konsekvenserna avseende hushållning med naturresurser bedöms små med avseende på vatten samt
konstruktionsmaterial i form av morän och gråberg. Beträffande hushållning av energi eftersträvas generellt en
låg förbrukning. Vid val av utrustning för pumpar, ventilation m.m. kommer energieffektiva installationer att
prioriteras då dessa är mindre resurskrävande och därmed ger lägre driftskostnader och bättre totalekonomi för
bolaget.
Verksamhetens inriktning är att optimera/minimera förbrukning av insatsvaror och drivmedel. Förutom minskade
miljöeffekter medför dessa åtgärder minskade driftskostnader för verksamheten. Gruvbrytningen i sig medför
att malmen, som är en värdefull naturresurs, tas tillvara. Metallen som sedan utvinns kommer att kunna
återanvändas.

15.0 BEDÖMNINGSGRUNDER OCH METODIK
Bedömning av miljöeffekter baseras på vedertagna bedömningsgrunder och miljökvalitetsmål vilka redovisas i
avsnitten nedan. Metodik samt definitioner för konsekvensbedömningen redovisas i avsnitt 15.4.

15.1
15.1.1

Miljökvalitetsmål
Nationella och regionala miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat om ett miljömålssystem som innehåller ett övergripande generationsmål, 16
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Miljökvalitetsmålen fungerar som riktvärden för miljöarbetet i Sverige och
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det övergripande generationsmålet
innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De övriga 16 nationella
miljökvalitetsmålen, vilka Norrbottens län i stort följer, innehåller preciseringar samt etappmål. Den planerade
gruvverksamhetens påverkan på miljökvalitetsmålen beskrivs för de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen samt hur eventuell negativ påverkan ska begränsas beskrivs i tabellen nedan.
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Tabell 74: Påverkan på miljökvalitetsmålen.

Miljömål

Nationella och regionala miljömål

Måluppfyllelse

Analys efter genomförda
åtgärder

1
Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i
atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på
en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Utsläppen av växthusgaser från den
planerade gruvverksamheten
uppkommer till följd av transporter
och arbetsfordon. Utsläppen
bedöms inte vara av sådan
omfattning att de förhindrar
måluppfyllelsen.

2
Frisk luft

Luften ska vara så ren att
människors hälsa samt djur, växter
och kulturvärden inte skadas.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Den planerade gruvverksamhetens
utsläpp till luft bedöms inte medföra
risk för människors hälsa och/eller
miljö.

3
Bara
naturlig
försurning

De försurande effekterna av nedfall
och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska inte heller
öka korrosionshastigheten i
markförlagda tekniska material,
vattenledningssystem, arkeologiska
föremål och hällristningar

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Utsläppen av försurande ämnen
bedöms inte öka till följd av den
planerade gruvverksamheten.

4
Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön
som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll
och deras påverkan på människors
hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Den planerade gruvverksamheten
innebär inget hot för människors
hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna förorenande
ämnen ut från verksamheten
medför inte att MKN påverkas i
ytvattenförekomstklassade
vattendrag.

5
Skyddande
ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig
UV-strålning.

Ej tillämplig

Den planerade gruvverksamheten
bedöms inte påverka ozonskiktet.
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Miljömål

Nationella och regionala miljömål

Måluppfyllelse

Analys efter genomförda
åtgärder

6
Säker
strålmiljö

Människors hälsa och den
biologiska mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av strålning.

Ej tillämplig

Den planerade gruvverksamheten
bedöms inte påverka strålmiljön.

7
Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark
och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och
vatten.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Utsläppen av gödande ämnen till
recipientsystemet bedöms inte vara
av sådan omfattning att de
förhindrar måluppfyllelsen.

8
Levande
sjöar och
vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara
ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Utsläppen av metaller ämnen till
recipientsystemet bedöms inte vara
av sådan omfattning att de
förhindrar måluppfyllelsen. Vidare
bedöms inte den sökta
verksamheten fysiskt påverka något
vattendrag i sådan omfattning att
miljömålet ej kan uppnås.

9 Grundvatten av
god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

10 Hav i
balans samt
levande
kust och
skärgård

Västerhavet och Östersjön ska ha
en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras.
Kust och skärgård ska ha en hög
grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation
och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård ska bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar.

Ej tillämplig

Den planerade gruvverksamheten
bedöms inte påverka haven.

11
Myllrande
våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och

Förhindrar inte
måluppfyllelse

För Pajala kommun uppgår det
totala antalet våtmarksobjekt som
tilldelats den högsta
naturvärdesklassen i VMI klass 1
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Nationella och regionala miljömål

Måluppfyllelse

värdefulla våtmarker bevaras för
framtiden.

Analys efter genomförda
åtgärder
(mycket högt naturvärde) till 90
stycken våtmarksobjekt, med en
sammanlagd area på 160 677
hektar. Ansökans
grundvattenpåverkan med upp till
10 cm påverkar ett område på 2
927 hektar, som tillsammans med
befintligt tillstånd ger en påverkan
på 4 051 hektar för ovanstående
grundvattensänkning. De
våtmarksobjekt som i
våtmarksinventeringen tilldelats
klass 1 och som inkluderar delar
som bedöms påverkas av
grundvattenavsänkningsområdets 4
051 hektar utgörs av Ahvenvuoma,
Kokkovuoma samt Tapulivuoma
som tillsammans har en yta på 11
432 hektar. Den sökta
verksamheten påverkar därmed 2
927 hektar av kommunens 160 677
hektar våtmarker som tilldelats
klass 1, d.v.s. ca 1,8 %.

12
Levande
skogar

Skogens och skogsmarkens värde
för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.

Ej tillämplig

Den planerade gruvverksamheten
bedöms inte påverka skogen eller
skogsmarkens värde. Detta då
endast små markområden som
används för skogsbruk kommer tas
i anspråk av den sökta
verksamheten Vidare bedöms inte
värdefull kulturmiljö fysiskt påverkas
av den sökta verksamheten.

13 Ett rikt
odlingslandskap

Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.

Ej tillämplig

Den planerade gruvverksamheten
bedöms inte påverka
odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde. Detta då
endast små markområden som
används för jordbruk kommer tas i
anspråk av den sökta
verksamheten. Vidare bedöms inte
värdefull kulturmiljö fysiskt påverkas
av den sökta verksamheten.
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Miljömål

Nationella och regionala miljömål

Måluppfyllelse

Analys efter genomförda
åtgärder

14
Storslagen
fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av
ursprunglighet vad gäller biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden.
Verksamheter i fjällen ska bedrivas
med hänsyn till dessa värden och
så att en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra
störningar.

Ej tillämplig

Den planerade gruvverksamheten
bedöms inte påverka fjällmiljöerna.

15
God
bebyggd
miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till
vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Bolaget avser att utforma
verksamheten på sådant sätt att
påverkan på omgivningen
minimeras. Verksamheten kommer
skapa möjligheter till arbete. I ett
efterbehandlingsskede kommer
avsikten vara att minimera framtida
påverkan på miljön.

16
Ett rikt växtoch djurliv

Den biologiska mångfalden ska
bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska
värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.

Förhindrar inte
måluppfyllelse

Den sökta verksamheten bedöms
inte komma att påverka
bevarandestatusen för någon
skyddad art under förutsättning att
relevanta skyddsåtgärder vidtas.

15.1.2

Lokala miljömål

Pajala kommun har i sin antagna detaljplan, daterad från 2010, angivit att kommunen har valt att inte utarbeta
egna miljömål. Det angavs även att kommunen vid det tillfället inte hade gjort något ställningstagande eller tagit
något beslut kring förfarandet om det fortsatta miljömålsarbetet. Dock uttrycker kommunen att det bör finnas en
prioriteringsordning där målen Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker ska lyftas fram då
kommunen har ett stort nationellt ansvar för dessa.

214

20-03-16

15.2

18101619

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om den lägsta acceptabla miljökvaliteten för mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse, eller som miljön eller naturen kan
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. I avsnitten nedan redovisas gällande miljökvalitetsnormer och
hur de berörs av den planerade verksamheten.

15.2.1

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster

I och med införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning har svenska vattendrag indelats efter
huvud- och delavrinningsområden med vattenförekomster som förvaltas via vattenmyndigheterna. För varje
enskild vattenförekomst finns miljökvalitetsnormer (SFS 2004:660) avseende ekologisk status och kemisk
ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer finns för såväl ytvatten som grundvatten. Miljökvalitetsnormer för
Bottenvikens vattendistrikt antogs senast av Länsstyrelsen i Norrbottens län december 2016.
Miljökvalitetsnormerna gäller för perioden 2016 – 2021 och redovisas i Länsstyrelsen i Norrbottens län ((Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens
vattendistrikt (25 FS 2016:32 A26)). Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster bygger på en gradering på en
femgradig skala, utifrån förekomstens status vid bedömningstidpunkten, och anger ett mål om att god status
eller god potential ska ha uppnåtts senast vid utgången av 2015, enligt förordningen (SFS 2004:660). Tidsfrist
kan i vissa fall ges till 2021 eller som längst till 2027 (tidsundantag). I vissa fall är det möjligt att fastställa lägre
eller anpassade kvalitetskrav (kvalitetsundantag).
Myndigheter och kommuner är skyldiga att tillse att miljökvalitetsnormerna följs, bland annat genom att
verksamheters tillstånd anpassas därefter. Syftet med miljökvalitetsnormer för vatten är dels att förhindra att
vattenförekomstens status försämras efter bedömningstidpunkten, dels att säkerställa att god status uppnås
inom tidsmålet. En vattenförekomst kännetecknas av att den ska vara homogen vad gäller typ och
påverkansgrad.

15.2.2

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska vatten utpekas som ska
uppfylla vissa miljökvalitetsnormer. De vatten som berörs finns utpekade i Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2002:6) om förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten. Området kring den sökta verksamheten är inte utpekat i föreskrifterna och omfattas
alltså inte av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

15.2.3

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

Det finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477) med riktvärden för olika ämnen. År 2014 utkom
en ny handbok (Luftguiden - Handbok om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, Handbok 2014:1), som ska
utgöra en vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Utöver detta finns
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) som behandlar mätning,
modellberäkning, objektiv skattning, redovisning och rapportering av resultat för kontroll av miljökvalitetsnormer
i utomhusluft. Varje kommun ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs inom kommunen. Miljökvalitetsnormerna för luft är inte direkt applicerbara inom industriområden och det finns inga indikationer på att
verksamheten skulle kunna leda till överskridande av krav på luftkvalitet utanför verksamhetsområdet.

15.2.4

Miljökvalitetsnormer för buller

Förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) trädde i kraft 2004 och reglerar bland annat bullernivåer
och mätningsförfaranden. Skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram gäller i större samhällen
(mer än 100 000 invånare) eller vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år.
Miljökvalitetsnormerna för buller gäller inte den planerade verksamheten.

215

20-03-16

15.3

18101619

Bedömningsgrunder för miljökvalitet

För bedömning av miljökvalitet har Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning utarbetat ett antal
rapporter med bedömningsgrunder. I arbetet med denna MKB har jämförelsevärden och i förekommande fall
bakgrundsvärden inhämtats från följande föreskrifter:



Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
(HVMFS 2019:25)



Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för
grundvatten (SGU-FS 2013:2)

I vissa fall har äldre bedömningsgrunder använts



Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (bilaga A till NVs Handbok 2007:4)



Bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga B till NVs Handbok 2007:4)



Bedömningsgrunder för hydromorfologi (bilaga C till NVs Handbok 2007:4)

15.3.1

Riktvärden för buller

Buller definieras som ett oönskat ljud. Buller upplevs olika från person till person, i olika miljöer och vid olika
tidpunkter. Naturvårdsverket har utarbetat allmänna råd med riktlinjer för hur mycket buller en verksamhet får
generera (NV rapport 6538). Buller med avseende på den planerade verksamheten beskrivs närmare i avsnitt
11.1.

15.4

Metod för bedömning av konsekvenser

Bedömningen av konsekvenser ska vara objektiv och i förekommande fall används därför vedertagna
bedömningsgrunder och riktvärden. När riktvärden och svenska bedömningsgrunder saknas kan istället en
kvalificerad avvägning göras. Konsekvensbedömningen riktas framförallt mot den planerade verksamhetens
etablerings-, drifts- och efterbehandlingsskede. Konsekvenser efter efterbehandling beskrivs som kvarstående
effekter. Med kvarstående effekt menas den påverkan som kvarstår efter att verksamheten upphört, t.ex.
dagbrottet som kommer att finnas kvar som en sjö efter avslutad verksamhet.
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Sakkunskap och kompetens

Huvudansvariga för upprättande av föreliggande MKB har varit Andreas Löfgren, Golder Associates AB
(Golder), Fil. Mag. i miljö- och hälsoskydd med inriktning mot miljöfarlig verksamhet. Andreas har arbetat med
tillståndsprövningar och miljöutredningar i mer än 10 år varav de senaste åren i huvudsak gällande
gruvverksamhet. Medförfattare till miljökonsekvensbeskrivningen har varit Sebastian Södergren, Golder, Fil.
Kand. i miljövetenskap. Sebastian har medverkat vid flera tillståndsprövningar och framtagandet av därtill
erforderliga handlingar, främst med inriktning mot gruvverksamheter.
Arbetet med ansökan har utförts med stöd av en styrgrupp bestående av följande personer;
Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron i Kaunisvaara och vice VD för Kaunis Iron AB, har medverkat med underlag
för beskrivning av den planerade verksamheten samt teknisk granskning. Åsa är Fil. dr. i malmgeologi med
inriktning mot järnmalmer och kvalificerad EurGeol #1242. Hon har mångårig erfarenhet från tillståndsärenden
gällande prospektering och gruvdrift och har tidigare haft rollen som senior geolog och gruvplaneringschef. Åsa
har även en djup kunskap i samhällsfrågor och förståelse för gruvverksamheters påverkan på samhällen utifrån
sin erfarenhet som kommunchef.
Per-Erik Lindvall, CEO på Kaunis Iron, är utbildad bergsingenjör och har varit verksam i gruvindustrin i mer än
trettiofem år. Han har en bred erfarenhet av såväl svensk som internationell verksamhet. Under sin karriär har
han arbetat både i LKAB och inom Boliden, senast som Direktör för Teknik och affärsutveckling inom LKAB.
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Jan-Ivan Johansson, MSc in Mineral Processing. Jan-Ivan har 37 års erfarenhet i olika befattningar från
gruvindustrin inom Boliden, LKAB och som konsult och är expert inom processteknik och produktionsutveckling.
Manfred Lindvall är bergsingenjör med inriktning på mineralteknik och Tekn. Lic. i tillämpad geologi med
inriktning på restprodukter och efterbehandling. Manfred har över 40 års erfarenhet från svensk och
internationell gruvindustri med stort fokus på frågor relaterade till miljö, hälsa och säkerhet.
Jan Eriksson, advokat, Alrutz Advokatbyrå, har utfört juridisk granskning och är juridiskt ombud för bolaget. Jan
har arbetat med miljörättsliga frågor i olika kapaciteter (branschjurist, bolagsjurist och advokat) sedan början av
1990-talet. På advokatbyrå sedan 2009.
Klara Eriksson, Golder, Fil. Mag. I naturgeografi och kemi, har medverkat som övergripande projektledare för
arbetet med tillståndsansökan. Klara har arbetat som konsult med tillståndsprövningar, projektledning och
miljöutredningar i mer än 20 år varav de senaste 12 åren i huvudsak gällande gruvverksamhet.
Bedömningar av miljöeffekter baseras på utförda bakgrundsundersökningar och utredningar. Dessa har utförts
av expertis inom respektive område.
Erik Karlsson, Golder, Tekn.Dr. i tillämpad geologi, har bland annat designat den konceptuella vattenreningsanläggningen och varit en geokemisk specialistresurs för den vattenkemiska modelleringen. Erik har också
medverkat vid upprättande av efterbehandlingsplanen för verksamheten. Erik har mer än 20 års erfarenhet av
gruvavfall och därtill relaterade frågeställningar.
Den uppdaterade grundvattenmodellen har upprättats av Ashutosh Singh, Golder, Fil. Dr. i naturvetenskap.
Ashutosh Singh är en konsult inom hydrogeologi och grundvattenmodellering med drygt 6 års
arbetslivserfarenhet som konsult och 5 års forskningserfarenhet. Han har gedigen kunskap och
arbetslivserfarenhet av numerisk modellering och dataanalys. Han arbetar med utveckling av konceptuella
modeller, grundvattenflöde, föroreningstransport, geotermiskenergi transport-modellering och reaktiv
transportmodellering. De modellerna beräknar avsänkning och influensområden som används till miljötillstånd
för infrastruktur, gruv- och kärnavfallhanteringsprojekt som påverkar grundvattennivåer.
Naturvärdes- och renbetesinventeringar samt miljöundersökningar i vatten har utförts av Pelagia Nature &
Environment AB (Pelagia). Av de personer som medverkat från Pelagia kan nämnas Ulf Sperens Fil.Dr. I
Ekologisk botanik, Björn Rydvall civilingenjör i miljökemi, Peder Larsson Fil. Mag. I akvatisk ekologi samt
Torbjörn Ros, Fil. Mag. I biologi. Pelagias personal har mellan 10 och 45 års erfarenhet från biologiska och
limniska undersökningar och utredningar.
John Askling är biolog med inriktning mot ekologi och har arbetat som naturmiljökonsult i 27 år. John har i
projektet ansvarat för konsekvensbedömningen avseende Natura 2000 och fridlysta arter. I huvudsak arbetar
John med Natura 2000- och artskyddsutredningar i samband med tillståndsprövningar och planärenden. Han
ligger bakom en hel del av den metodik som används för att analysera populations- och landskapspåverkan
mm.
Göran Bäckblom, Bergsingenjör Luleå tekniska universitet 1977 och därefter verksam inom kraft- och
gruvindustrin samt ledamot IVA sedan 2008. Göran har medverkat i arbetet med Hållbarhetsanalysen och den
Sociala konsekvensbeskrivningen.
Per Öhrner, Sweco Energy, Civ.ing, har deltagit i förprojektering av vallar och dammar i denna
tillståndsansökan. Per har 34 års erfarenhet av dammsäkerhetsfrågor och projektering av gruvdammar och
fyllningsdammar för vattenkraftindustrin.
Lars Olof Höglund, Kemakta Konsult AB, Civ.ing. kemiteknik. Lars Olof har arbetat med miljö- och avfallsfrågor
sedan 1982. Lars Olof har sedan lång tid arbetat med kemiska och matematiska modeller för att skapa
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förståelse för de komplexa processer och samband som styr Iöslighet, mobilitet och transport av olika
föroreningar i jord, vatten och sediment.
Rennäringsanalysen har upprättats av Annika Lindgren, WSP, Civ.ing. Samhällsbygggnad. Annika har mer än
20 års erfarenhet av arbeten med rennäringsfrågor i olika projekt. Hon har även arbetat vid länsstyrelsen i
Norrbotten.
Bullerutredningar har utförts av Rickard Hellquist vid Tunemalm Akustik AB, med Björn Tunemalm som
kvalitetsgranskare. Företaget är Sveriges äldsta akustikkonsultföretag och har mer än 50 års erfarenhet av
utredningar kring ljudstörning från såväl verksamheter som trafik.
Vibrationsberäkningar m.m. har utfört av Dick Öhman vid NitroConsult AB, med Olof Bergström som
granskare. Företaget är ett av Europas största sprängtekniska konsultföretag och har flerårig erfarenhet av
uppdrag kring gruvverksamhet.
Baserat på redovisningen ovan bedöms miljöbedömningsförordningens krav på sakkunskap och kompetens
uppfyllt.

16.0 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING – SÖKT VERKSAMHET
Miljöeffekter och konsekvenser till följd av den planerade verksamheten sammanfattas i avsnitt och tabell
nedan.
Den planerade verksamhetens miljöeffekter avseende grundvatten bedöms som små under drift.
Grundvattenavsänkningen i jord påverkar lokala grundvattensystem kring brytningsområdena i Tapuli, Palotieva
och Sahavaara. Avsänkningen medför dock varken kvantitativ eller kvalitativ påverkan på utpekade
grundvattenförekomster i närområdet enligt resultaten från den uppdaterade grundvattenmodelleringen.
Enligt utförda modelleringar kan ett antal brunnar samt den kommunala vattentäkten komma att ligga inom
influensområdet för slutskedet av gruvbrytning i Sahavaara dagbrott, vilket kan medföra att kapaciteten i
brunnarna påverkas. Vattenkvaliteten i brunnarna bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten.
Efter avslutad drift återgår grundvattenytan till naturligt jämviktsläge. Diffus spridning via grundvatten kvarstår
även efter avslutad efterbehandling. Halterna i recipienten bedöms komma att ligga på en acceptabel nivå som
inte äventyrar vattenkvaliteten.
Den kvalitativa påverkan på grundvatten bedöms som liten. De nettobuffrande egenskaperna hos
anrikningssanden och gråberget i Tapuli medför att risken för att surt lakvatten bildas är försumbar. Den
planerade hanteringen av potentiellt syrabildande utvinningsavfall, dvs. delar av gråberget i Sahavaara och
restprodukter från flotationsprocessen (flotationssand), innebär att risken för uppkomst av surt lakvatten
minimeras på kort och lång sikt. Kompletterande provtagning av grundvatten runt nuvarande
verksamhetsområde utförs numer som en del i egenkontrollen. Resultat från provtagningar kommer att
kompletteras ansökan.
Miljöeffekter på ytvatten under drift bedöms som små. Påverkan på ytvatten uppkommer dels till följd av direkta
och diffusa utsläpp av ämnen från verksamheten, dels till följd av dämningar och ianspråktagande av mark som
kan påverka flöden i närliggande vattendrag. Under nuvarande och planerad drift pumpas överskottsvatten från
verksamheten till recipienten Muonio älv. Resultat från utförda analyser av vattenkvalitet nedströms
utsläppspunkten från verksamheten visar marginell påverkan och gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten
innehålls, förutom uran där förhöjda halter som årsmedel uppmätts under 2018. Den biotillgängliga delen för
uran i utgående vatten ligger dock långt under gällande bedömningsgrund (bilaga H4).
Utförda beräkningar avseende miljöeffekter på ytvatten från planerad verksamhet visar att haltökningen i
Muonio älv nedströms utsläppspunkten blir fortsatt marginell och att gällande miljökvalitetsnormer fortsatt
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innehålls. Resultaten från beräkningarna av kumulativ effekt på Muonio älv vid gruvverksamhet vid två
gruvområdena, Hannukainen och Kaunisvaara, visar att miljöeffekterna i älven är små och att gällande
miljökvalitetsnormer innehålls.
Påverkan på ytvattenflöden till följd av dämning kommer inte att förändras jämfört med nuvarande tillståndsgivna
verksamhet. Tillkommande påverkan på ytvattenflöden uppkommer i huvudsak på grund av markanspråk vid
Sahavaara som kan påverka Kaunisjoki samt markanspråket vid Palotieva som kan påverka Aareajoki.
Utökningen av sandmagasinet innebär ökat markanspråk i avrinningsområdet mot Kaunisjärvi och Patojoki samt
även avrinningsområdet mot Aareajoki. Verksamhetens påverkan på flöden i vattendrag till följd av den
planerade tillkommande verksamheten bedöms som liten.
Efter efterbehandling upphör pumpning av vatten till Muonio älv. Avrinningen av ytvatten kommer successivt så
långt som möjligt att återgå till naturliga flödesmönster.
Den planerade verksamheten medför att emissioner från förbränningsmotorer kommer att öka jämfört med
nuvarande förhållanden. Dammspridning till följd av verksamheten bedöms i första hand kunna ge upphov till
negativ påverkan på luftmiljön i direkt närhet till gruvverksamheten. Det ligger i verksamhetens egenintresse att
minimera dammspridning bland annat för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Dammdämpande åtgärder
kommer därför att vidtas vid behov. Verksamheten medför inte att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids. Sammantaget bedöms miljöeffekterna avseende luft som obetydliga.
Kring en gruvverksamhet kan påverkan på markförhållande inte undvikas. Bolaget har för avsikt att så långt
som möjligt komma att nyttiggöra uppkomna överskottsmassor inom verksamhetsområdet vid t.ex. anläggande
av vägar, vallar och upplagsytor. Efter avslutad gruvbrytning kommer överskottsmassor att användas vid
efterbehandling av området. Kvarstående förändrade markförhållanden vid verksamhetens anläggningar
medför i sin tur möjlighet till förändrad markanvändning. De efterbehandlade gråbergsupplagen och
sandmagasinet kan komma att användas i såväl skogsbruk som renskötsel. Gruvsjöarna kan komma att
användas som häckningslokal av fåglar eller inplantering av ädelfisk.
Den planerade verksamheten medför en ökad påverkan på renskötseln genom att betesmark tas i anspråk samt
att ökad mänsklig aktivitet och buller i området kring Sahavaara orsakar en större störningszon jämfört med
idag. Verksamheten medför även ianspråktagande av områden utpekade som riksintresse för rennäring.
Påverkan på rennäringen bedöms som måttlig men med föreslagna skyddsåtgärder bedöms effekterna för
rennäringen bli små. Efter avslutad gruvdrift kommer verksamhetsområdet att efterbehandlas så att marken åter
kan nyttjas, bland annat som renskötselområde. Efterbehandlingen av verksamheten anläggningar kan
anpassas så att det på sikt kan förbättra förutsättningarna för renskötsel i området. De kvarstående effekterna
för rennäringen bedöms som obetydliga.
Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan och effekter på närboende som små förutom de facto
bostadsbebyggelse i Sahavaara by som ligger inom riskområdet för stenkast måste lösas in innan
gruvbrytningen i Sahavaara kan påbörjas. Den samlade effekten på närboende bedöms som måttlig, enligt
föreslagen definition. När verksamheten avslutas upphör successivt störningar och kvarstående effekter på
närboende bedöms som obetydliga.
Planerad verksamhet medför att markområden som i dag finns tillgängliga för friluftsliv och rekreation tas i
anspråk för verksamhetens anläggningar. Det finns dock stora obebyggda arealer i närområdet som fortsatt kan
användas för rekreation och friluftsliv. När gruvverksamheten avslutas kan efterbehandlingen av verksamheten
anläggningar utformas och anpassas så att förutsättningarna för friluftsliv och rekreation förbättras, till exempel
kan upplag slutligt anpassas för vintersport eller liknande. Sammantaget bedöms miljöeffekterna avseende
friluftsliv och rekreation som små.
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Negativ påverkan på jakt uppkommer till följd av den planerade verksamhetens direkta markanspråk vid
Sahavaara samt till följd av den ljudstörning och mänsklig närvaro som verksamheten medför. Även upplevelsen
av vildmark vid fiske i närliggande vattendrag påverkas av verksamheten. Efter avslutad verksamhet upphör
successivt påverkan på jakt och fiske i närområdet. Jaktmarker kan åter etableras inom det efterbehandlade
verksamhetsområdet. Inplantering av ädelfisk i de nya dagbrottssjöarna kan vara en åtgärd som vidtas som del
i kommande efterbehandling. Påverkan på jaktmarker och fiskevatten är begränsad och miljöeffekterna bedöms
som små.
Påverkan på jord- och skogsbruk uppkommer till följd av den planerade verksamhetens direkta markanspråk.
Vid Sahavaara gruvområde kommer skogsmark att tas i anspråk vid dagbrottet och gråbergsupplaget kommer
i huvudsak att anläggas på myrmark som delvis är dikad. Efter avslutad gruvverksamhet kommer delar av
gruvområdet att återigen kunna nyttjas för skogsbruk. Den samlade effekten på jord- och skogsbruk till följd av
gruvans påverkan bedöms som liten.
Verksamheten påverkar inte bevarandestatus för de livsmiljöer och arter som pekats ut för Natura 2000-området
Torne- och Kalixälvsystem. De samlade effekterna avseende Natura 2000 bedöms som obetydliga.
Nuvarande verksamhet påverkar våtmarker som har hög och mycket höga naturvärden, enligt länsstyrelsens
våtmarksinventering. Den direkta påverkan uppkom vid etableringen av gruvans tillståndsgivna anläggningar,
som kunnat utföras med stöd av tillståndsgiven artskyddsdispens. Kokkovuoma påverkas av
grundvattenavsänkningen direkt väster om verksamhetsområdet. Resultaten från uppföljande undersökningar
visar en påverkan på vegetationen några hundra meter ut från dagbrottskanten. Sandmagasinets markanspråk
påverkar livsmiljöer och populationer av skyddade arter på myren Tapulivuoma. En fördjupad
konsekvensbedömning avseende fridlysta arter har utförts. Preliminära resultat indikerar att bevarandestatus
för ett antal skyddade fåglar, kärlväxter och mossor kan komma att påverkas. Fördjupade fältinventeringar
planeras att utföras under sommaren 2019 för att få en med rättvisande grund för bedömningar.
Den sökta verksamheten som innebär en utvidgning av den befintliga verksamheten innebär ytterligare
förändringar av ett redan påverkat landskap. Att förändringen sker i ett område som redan är påverkat av
gruvverksamhet gör att landskapets karaktär ändras i mindre uträckning än vad det skulle gjort om
verksamheterna låg skilda från varandra. Effekterna av den planerade verksamheten avseende
landskapsbilden bedöms som små. Påverkan på landskapsbilden kommer att vara som mest påtaglig i
verksamhetens direkta närhet. Gruvverksamheten innebär att nya formationer skapas i landskapet som genom
efterbehandlingen kan vegeteras och återgår till naturmark Alternativt kan området anpassas till kommande
generationers behov av anläggningar och/eller landmärken.
I närområdet kring nuvarande och planerad verksamhet finns kulturhistoriska lämningar. Vid undersökningar
som har utförts inom det planerade verksamhetsområdet har dock inga lämningar påträffats. Om eventuella
kulturlämningar påträffas i samband med anläggningsarbeten ska detta anmälas till
länsstyrelsen.
Efter
avslutad gruvdrift kommer gruvområdet att efterbehandlas och verksamhetens anläggningar (gråbergupplag
och sandmagasin) kommer att kvarstå som nya lager i kulturlandskapet. Effekterna av den planerade
verksamheten avseende kulturmiljö bedöms som obetydliga.
I och med återstarten av gruvverksamheten, och de ökade aktiviteter som det innebär, har ljudnivån i
omgivningen ökat. Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas vid brytning i Sahavaara och Palotieva, i form av
bullervallar eller liknande avskärmning för ljud, kommer riktvärde för buller och gällande villkor att innehållas vid
bostäder i Kaunisvaara och Sahavaara. Riksintresset för friluftsliv längs Muonio älv påverkas inte av ljudnivåer
över gällande riktvärden, enligt utförda beräkningar. När gruvverksamhet avslutats och området efterbehandlats
kommer ljudstörning från verksamheten att upphöra. Effekterna av den planerade verksamheten avseende
ljudstörning bedöms som små.
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Utförd utredningen visar att vibrationer i samband med planerade gruvbrytning i Sahavaara kan medföra teknisk
skada på bebyggelse. Utredningen visar vidare att ett säkerhetsavstånd avseende stenkast om 800 m är
lämpligt för den planerade verksamheten. Gällande riktvärden överskrids men kan åtgärdas vilket medför att
den samlade effekten bedöms som måttlig. Efter avslutad gruvbrytning upphör all störning från sprängning.
KIAB:s planerade fortsatta och utökade gruvverksamhet i Kaunisvaara och Sahavaara är positiv ur ett
socioekonomiskt perspektiv. Bolaget bedöms kunna skapa direkt sysselsättning för ca 400 – 600 personer.
Inkluderas indirekt sysselsatta bedöms 600 – 900 arbetstillfällen skapas. Genom skatter och avgifter bidrar
också KIAB till omfattande intäkter för Pajala kommun som fortsatt kan erbjuda en fungerande samhällsservice.
KIAB:s verksamhet bedöms ha en gynnsam effekt på såväl den enskildes ekonomi som på kommunens,
regionens och rikets ekonomi. Den planerade verksamhetens effekter avseende socioekonomiska aspekter
bedöms som positiv. När gruvan avslutas upphör dessa effekter
I tabellen nedan har bedömning av miljöeffekter och konsekvenser av planerad gruvverksamhet, som redovisas
i avsnitt 7.0 – 12.0 sammanställts översiktligt.
Tabell 75: Sammanfattning av den planerade gruvverksamhetens miljöeffekter

Parameter

Driftskedet

På längre sikt/
Kvarstående effekt

Grundvatten

Ingen påverkan på grundvattenförekomst. Påverkan

Grundvattenytan återgår till
jämviktsläge.

på lokalt grundvattensystem.

Ytvatten

Liten påverkan på vattendrag av lokal betydelse.

Diffus spridning från upplag och

Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten.

dagbrott påverkar inte kvaliteten i
ytvattenrecipienter.

Luft

Marginell påverkan på klimat och luftkvalitet.

Miljöeffekter upphör

Rennäring

Liten påverkan på samebyns möjligheter att passera

Renskötselområde i anspråkstagna

och nyttja för samebyn viktiga marker. Påverkan för

vid dagbrottet. Övrig mark återgår till

någon av samebyns betesgrupper viss del av året

tidigare mark-användning och kan
nyttjas för renskötsel.

Närboende

Bostäder måste evakueras till följd av olägenheter
som verksamheten medför

Friluftsliv och

Påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse är

rekreation

liten. Liten påverkan på de naturupplevelser som är

Miljöeffekter och påverkan upphör

viktiga i området
Jakt och fiske

Begränsad påverkan på jaktmarker i närområdet. Lite

Miljöeffekter och påverkan upphör

påverkan på lokala fiskevatten.
Jord- och skogsbruk

Mindre arealer produktiv mark tas i anspråk.

Återetablering av skog utföras som
en del i efter-behandlingen.

Natura 2000

Marginell påverkan på värden av riksintresse eller

Miljöeffekter upphör

Natura 2000. Ingen skyddad mark tas i anspråk.
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Parameter

Driftskedet

På längre sikt/
Kvarstående effekt

Naturmiljö –

Begränsad påverkan på sårbar art eller liten påverkan

Genom föreslagna skyddsåtgärder

skyddade arter

på missgynnad art.

kan livsbetingelser förbättras

Påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse är liten
Landskapsbild

Ingreppet är måttligt. Verksamhetens ingrepp i

Landskapsbildens lokala förändring

landskapet innebär att kontrasten och dominansen

kvarstår

mot omgivande landskap är liten.

Kulturmiljö

Buller

Helhet, strukturer och samband kan uppfattas,

Ny kulturmiljö skapat kring gruvan

samtidigt som inga eller enstaka objekt riskerar gå

vilket kvarstår efter avslutad

förlorande.

verksamhet.

Livsmiljön för närboende påverkas utan att riktvärden

Påverkan och miljöeffekter upphör

överskrids.
Vibrationer, stenkast

Gällande riktvärden överskrids men åtgärdas via

mm

skyddsåtgärder

Socioekonomiska

Gruvverksamheten bidrar till den lokala, regionala och

aspekter

nationella ekonomin

Påverkan och miljöeffekter upphör

Den lokala ekonomin återgår
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