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Läsanvisning 
Denna MKB utgör en handling för att dels beskriva bakgrunden och syftet med detaljplanen för del av Stenbrottet 

2:1 mfl. Den beskriver miljöbedömningen, förklarar hur miljöbedömningsprocessen går till och dess syfte. 

Avgränsning samt en metod för konsekvensbedömningen beskrivs också. Därefter tas övergripande 

förutsättningar upp, som till exempel områdesförutsättningar, gällande planer och olika riksintressen. Därefter 

skildras nollalternativet och planförslaget samt innebörden av dessa. I kapitel 5 framställs projektets 

miljökonsekvenser, dess förutsättningar beskrivs samt vilka bedömningsgrunder vi har, dessutom redovisas 

åtgärder och konsekvenser för både nollalternativet och planalternativet. Förslag till åtgärder i senare skeden 

beskrivs också. Därefter redogörs det för en samlad bedömning av nollalternativet och planalternativet med 

sammanfattning av miljökonsekvenser och bedömning av påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer, 

miljömål och folkhälsomål. Avslutningsvis presenteras det fortsatta arbetet och redogör för vilka tillstånd som 

måste sökas, fortsatta utredningar och uppföljningar som bör utföras och vilken hänsyn som bör tas i den 

fortsatta planeringen. Till sist presenteras de sakkunniga som arbetat med denna handling.  

1) I kapitel 1, inledning, redovisas bakgrunden och syftet med detaljplanen.  

2) I kapitel 2, miljöbedömning, beskrivs miljöbedömningsprocessen och dess syfte. Avgränsning samt metod 

för konsekvensbedömningen beskrivs.  

3) I kapitel 3, övergripande förutsättningar, redovisas områdesförutsättningar, gällande planer och 

riksintressen.  

4) I kapitel 4, alternativ, redovisas nollalternativet och planförslaget samt innebörden av dessa.  

5) I kapitel 5, miljökonsekvenser, beskrivs förutsättningar, bedömningsgrunder, åtgärder samt konsekvenser 

för nollalternativ och planalternativ. Förslag till åtgärder i senare skeden beskrivs också.  

6) I kapitel 6, samlad bedömning, redovisas nollalternativ och planförslag med sammanfattning av 

miljökonsekvenser och bedömning av påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer, miljömål och 

folkhälsomål.  

7) I kapitel 7, fortsatt arbete, redogör för vilka tillstånd som måste sökas, fortsatta utredningar och 

uppföljningar som bör utföras och hänsyn som bör tas i fortsatt planering.  

8) I kapitel 8, sakkunskap, redovisas de sakkunniga som arbetat med MKB:n.  

9) I kapitel 9, referenser, redovisas de referenser nyttjats i samband med framtagandet av MKB:n
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1.0 INLEDNING 
Vittangi grafitfyndighet är riksintresse för mineral och därmed en resurs av nationell betydelse. Den är av extremt 

hög kvalitet och tester har visat att den lätt kan bearbetas till material för produktion av litiumjonbatterier. 

Batterimaterialet från Nunasvaara har högre kapacitet och kraft än nuvarande material från Asien, vilket ger 

batterier till elbilar som laddar snabbare eller har större räckvidd. Grafit för produktion av litiumjonbatterier 

tillverkas för närvarande i Asien under mindre stränga miljöskyddsförhållanden än i EU. Batterimaterial 

importeras till EU i form av batteriprodukter som tillverkas utanför EU. EU har identifierat att naturlig grafit, 

tillsammans med 29 andra råvaror, anses vara avgörande för EU, samhället och välfärden 

(http://ec.Europa.eu/growth/sectors/Raw-Materials/Specific-Interest/critical_en, hämtad den 20 april 2021).  

Vittangigrafit är även en viktig källa för produktion av enstaka lager av grafit eller grafen. Grafens egenskaper 

som superledare och superförstärkningsmaterial kan bidra till nya industrier och nya värdekedjor kan 

introducera förbättrade energilagringssystem, starkare kompositmaterial för lättare fordon och flygplan som 

förbrukar mindre bränsle. Grafens förbättrade barriäregenskaper gör det möjligt att utveckla nya beläggningar, 

att ersätta giftiga kemikalier som sexvärt krom och fosfater, samt beläggningar för förpackningsmaterial, som 

tar bort metaller och gör förpackningsmaterial till 100 % återvinningsbart.  

Ett centralt initiativ i Sverige är att vara fossilfritt från 2045 och att grafit från Nunasvaara kan bidra väsentligt till 

leveranskedjan som möjliggör dessa energilagringssystem och elfordon. Brytningen planeras ske i dagbrott och 

under jord, utvinningen beräknas pågå under cirka 25 år följt av en period med efterbehandling och kontroller. 

Talga avser att söka bearbetningskoncessioner enligt minerallagen och de tillstånd enligt miljöbalken som krävs 

för att få bryta fyndigheterna. Utvinning av grafitfyndigheterna i Nunasvaara och den planerade 

vidareförädlingen till anodmaterial för litiumjonbatterier kan ge ett viktigt bidrag till grönare teknologi och till det 

svenska samhället och ekonomin. Vittangigrafit kommer att produceras som ett koncentrat vid den föreslagna 

gruvan och kommer att transporteras till anläggningar där batterimaterial och grafenprodukter kommer att 

produceras. Nyttan för Norrbotten och Kiruna området på grund av detta projekt och tillskottet av nya 

förädlingsindustrier kommer i hög grad att gynna regionen i form av teknik, jobb och utbildning samt produkter 

som kan minska de fossila CO2-utsläppen och tillhandahålla lösningar i den globala övergången till en hållbar 

ekonomi och bidra till att bekämpa klimatkrisen.  

 

1.1 Bakgrund och syfte 
Grafitprojektet i Vittangi omfattar flera malmkroppar (Nunasvaara Södra, Nunasvaara Norra, Niska Södra och 

Niska Norra) från samma geologiska horisont, som är i olika utvecklingsstadier inom två undersökningstillstånd. 

Fyndigheten vid Nunasvaara upptäcktes redan 1910 och förklarades som statsgruvfält 1929. 

Undersökningsarbeten har utförts inom fältet sedan upptäckten, i form av jordavrymningar, prospekteringsdiken, 

kartering, borrning, geofysiska mätningar och provbrytning. I de tidigaste skedena så utvärderades grafitens 

potential som reduktionsmedel i produktionen av tackjärn och på 1970- och 80-talet utvärderades grafitens 

potential som energikälla för Kiruna (SGU, 1975; SGU, 2001). Sedan Talga förvärvade projektet 2012 har 

omfattande undersökningsaktiviteter genomförts för malmkropparna.  

Den planerade grafitgruvan i Nunasvaara utgör ett kritiskt steg i utvecklingen av Talgas Vittangi grafitprojekt. 

Malmen som bryts och det koncentrat som anrikas på plats planeras att transporteras till Luleå för 

vidareförädling och därefter säljas till producenter för tillverkning av två produkttyper: anoder för 

litiumjonbatterier och/eller olika typer av grafen- och mikrografitprodukter för olika marknader.  

De huvudsakliga delarna i den planerade verksamheten är följande: 

 Gruvbrytning i dagbrott och under jord, med två brytningsmetoder: konventionell borrning/sprängning och 

sågning av block 
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 Sågning av block till plattor  

 Anrikning av grafitmalm till ett grafitkoncentrat (95%) 

 Hantering av gråberg och anrikningssand som genereras vid brytning och anrikning 

 Infrastruktur för att driva gruvverksamhet omfattande vägar, ledningar, byggnader, länshållning, 

processvatten och vattenrening 

 Transporter av material inom området och transporter av personal och material till och från Nunasvaara 

på befintliga vägar och E45 

För att kunna bedriva verksamheten och tillhörande transporter så krävs även förstärkning av Nunasvaaravägen 

från väg E45 upp till verksamhetsområdet. 

Projektet ägs helt av Talga AB som ägs av Talga Group Ltd och är ett australiensiskt prospekterings- och 

utvecklingsföretag. Talga AB är även ägare till immateriella rättigheter för flera steg inom anrikningsprocessen 

för att utvinna grafen från Vittangigrafit. 

Arbetet med den nu aktuella planen bedrivs med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen. 

Planområdet ligger norr om väg E45, norr om Torneälven mellan Vittangi och Svappavaara. Området har en 

areal om cirka 800 ha och är inte tidigare planlagd. Det utgörs av naturmark samt en tillfartsväg. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för gruvindustri samt skapa möjlighet för transport till och från gruvområdet. 

Ambitionen är att minimera påverkan på övriga berörda riksintressen samt kringmiljön. 

1.1.1 Detaljplaneringen  

En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden ska användas. 

Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.  

Planarbetet påbörjas med att en undersökning av risk för betydande miljöpåverkan görs. I undersökningen 

utreds planens påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man även en miljökonsekvensbeskrivning. 

I samband med att undersökningen tas fram påbörjas även arbetet med planhandlingarna.  

När en första version av planhandlingarna finns färdiga godkänns de av kommunstyrelsen och skickas sedan 

ut på samråd till lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda i minst tre veckor. Under 

denna period ges det möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter på planen till 

kommunledningsförvaltningen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse tillsammans med 

kommunens kommentarer och planhandlingarna bearbetas.  

Efter bearbetningen godkänns handlingarna och skickas ut på granskning i minst tre veckor på samma sätt som 

under samrådet. Eftersom den här detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning kommer 

granskningsperioden att vara minst 30 dagar.  

De yttranden som inkommer under granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande med kommentarer 

från kommunen. Planhandlingarna bearbetas vid behov.  

Detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige. Berörda sakägare som senast under granskningstiden lämnat 

synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga detaljplanen inom tre veckor från att 

antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Om ingen överklagar och länsstyrelsen inte 

överprövar kommunens beslut vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan man i 

normalfallet söka bygglov i enlighet med planen.  
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2.0 MILJÖBEDÖMNINGEN  

2.1 Syfte  
Miljöbedömning regleras i 6 kap 11 § i miljöbalken och bestämmelser finns även i plan- och bygglagen. Syftet 

med miljöbedömningen är enligt miljöbalken att integrera miljöaspekter i planer och beslutsfattande så att en 

hållbar utveckling kan främjas. Det stämmer väl överens med syftet för bestämmelserna i plan- och bygglagen 

där syftet bland annat är att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en god och långsiktig hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Miljöbedömningsprocessen sker 

samordnat med detaljplaneprocessen. Under miljöbedömnings-processen ska en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) arbetas fram, vilket det här dokumentet är resultatet av. Syftet med MKB är att beskriva påvisade 

miljöeffekter och miljökonsekvenser. Syftet är också att ge förslag på åtgärder som i första hand förebygger 

negativ miljöpåverkan och i andra hand begränsar negativ miljöpåverkan.  I sista hand kan lämpliga 

kompensationsåtgärder föreslås. 

2.2 Process 
2.2.1 Undersökning 

Processen, se Figur 1 inleds med att en undersökning genomförs av om genomförandet av en plan kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan och därmed om en miljöbedömning ska genomföras. Undersökningen 

sker i samråd med de kommuner, länsstyrelser och myndigheter som kan antas bli berörda av planen. 

I januari 2020 upprättades en undersökning av miljöpåverkan för aktuell detaljplan och resultatet blev att. 

planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Då genomförandet av planförslaget innebär 

en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ miljöbalken (Natura 2000) samt förutsätter 

verksamhet som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån förordning 1998:905 om 

miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 4, ska en miljöprövning och en miljökonsekvensbeskrivning genomföras. 

Det kan inte helt uteslutas att planförslagets genomförande kan innebära risker för miljön eller för människors 

hälsa och säkerhet. En strategisk miljöbedömning, som den här MKB:n utgör en del av, ska därför genomföras.  
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Figur 1: Undersökning om betydande miljöpåverkan och strategisk miljöbedömning. (Tyrens) 

 

2.2.2 Strategisk miljöbedömning 

Den strategiska miljöbedömningen med framtagande av miljökonsekvensbeskrivning innehåller ett antal 

processteg:  

 Avgränsning med samråd  

 Avgränsning av MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad sker genom ett avgränsningssamråd med de 

kommuner, länsstyrelser och myndigheter som kan antas bli berörda av planen. 

 Integrering av miljöaspekter och framtagande av MKB. 

 Integrering av miljöaspekter i detaljplanen sker genom hela planprocessen från undersökning till 

antagande. Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter tas fram. Identifierade miljöaspekter, anpassningar och åtgärder beskrivs och 

konsekvenser bedöms i MKB:n. 

 Samråd 

 Under planprocessen sker samråd där allmänhet och andra berörda kan lämna synpunkter på 

miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget.   

 Inarbetande av synpunkter 

 Efter genomförda samråd sker inarbetning av synpunkter i planförslag och 

miljökonsekvensbeskrivning.   

 Uppföljning 

 Efter antagande görs uppföljning av miljöpåverkan till följd av planens genomförande. 
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2.2.3 Avgränsning med samråd 

Avgränsning av MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad sker genom ett avgränsningssamråd med de 

kommuner, länsstyrelser och myndigheter som kan antas bli berörda av planen. Avgränsningssamråd har skett 

med länsstyrelsen i Norrbottens län 2021-02-16. Där framkom att Länsstyrelsen i huvudsak instämmer med 

kommunens bedömning att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att Natura 2000-tillstånd 

kan krävas. Därutöver preciserar Länsstyrelsen omfattningen av de punkter som kommunen bedömt att 

miljökonsekvensbeskrivningen ska utreda och som ska integreras i detaljplanearbetet. Vad gäller 

miljökvalitetsnorm för vatten samt miljömålen delar dock inte Länsstyrelsen kommunens bedömning. De lyfter 

fram att detaljplanens genomförande kan bidra till eller försvårar att MKN uppfylls, för de vattenförekomster som 

i dagsläget inte gör det. Vad gäller miljömålen menar Länsstyrelsen att målen om giftfri miljö, levande sjöar och 

vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker och levande skogar kan påverkas negativt av 

exploateringen. Nedan sammanfattas några av Länsstyrelsens kompletterande synpunkter inför MKB-arbetet.  

Riksintresse för rennäringen 

Inom och i anslutning till föreslagen detaljplan finns utpekade riksintressen för rennäring. Sametinget har pekat 

ut närbelägna områden som trivselland. Vidare finns inom tänkt detaljplan utpekade strategiska platser för 

rennäringen så som flytt-leder med trånga passager. 

Rennäring  

Vilken funktion har dessa områden för rennäringen och berörda samebyar. Vilka konsekvenser kan detaljplanen 

leda till på kort sikt och över tid både inom och utanför planen, både positiva och negativa. Vilka följder kan 

planen tillsammans med andra störningar totalt sett tänkas leda till inom hela samebyn, dvs hur påverkas 

funktionella samband på landskapsnivå. Vilka konsekvenser finns för riksintresse för rennäring. Vilka 

förebyggande och skadelindrande åtgärder planeras samt eventuell uppföljning av dessa. Samebyarnas 

inställning, både den sameby som berörs direkt men även övriga som kan tänkas beröras, bör redovisas. Allt 

detta bör redogöras tydligt med tillhörande detaljerade kartor. 

Naturmiljö  

MKB:n bör ta hela influensområdet i beaktande när kommunen beskriver och bedömer detaljplanens påverkan 

på naturmiljön. Våtmarker som enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) har höga naturvärden (klass 

2). Hosiojärvi. Torne älv, Vittangi älv och biflöden som ingår i Natura 2000-nätverket ligger inom och i 

planområdets närhet. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att Natura 2000-tillstånd krävs.  

Kommunen ska i MKB:n även utreda hur skyddade och/eller rödlistade arter påverkas av planen samt vilka 

skyddsåtgärder som avses att vidtas för att minska negativ påverkan. Dispens kan krävas från 

Artskyddsförordningen (2007:845) om gynnsam bevarandestatus påverkas. Inventeringar av naturvärden och 

skyddade och/eller rödlistade arter behöver ligga till grund för dessa utredningar och ska bifogas MKB:n. Både 

Natura 2000-frågan och eventuell dispens från Artskyddsförordningen bör lämpligen utredas och prövas innan 

detaljplanen antas.  

Markavvattning och dikning i syfte att avvattna marken för att kunna bebygga området, är tillståndspliktigt enligt 

11 kap 13 § MB. Länsstyrelsen ska utifrån planbeskrivning/MKB:n kunna bedöma om tillstånd för 

markavvattning kan beviljas före planen antas.  

Miljökvalitetsnorm för vatten 

Kommuner skriver att ”ingen risk har identifierats att ekologisk och kemisk status i övrigt inte kan bibehållas”. 

Det står däremot inget om planen kan bidra till eller försvårar att uppnå gällande MKN, för de vattenförekomster 

som i dagsläget inte gör det. I Vittangiälven är den ekologiska statusen för närvarande måttlig och måste därmed 
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förbättras för att uppnå målet om God ekologisk status. Nuvarande status ska inte heller försämras. 

Verksamheter som riskerar att försvåra att uppnå MKN måste tydligt redogöra för vilka skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som ska vidtas.  

Kommunen ska utreda hur skyddade och/eller rödlistade terrestra och akvatiska arter påverkas av planen samt 

vilka skyddsåtgärder som avses att vidtas för att minska negativ påverkan.  

Förorenade områden 

Förorenade områden som kan uppkomma till följd av gruvverksamhet ska behandlas i MKB.  

Klimat 

Det behöver utredas och tydliggöras vilka effekter klimatförändringar kan innebära för planområdet och planerad 

verksamhet. Utgångspunkt ska vara från de långsiktiga tidsperspektiv som gäller för både klimateffekter och 

planerad gruvverksamhet.  Det handlar om kraftigt ökad och förändrad nederbörd, samt följdeffekter på 

tillrinning i vattendrag och geotekniska effekter där även den av klimatförändringar påverkade temperaturen 

beaktas.  

Kulturmiljö 

Det aktuella planförslaget antas inte medföra betydande påverkan för kulturmiljön. Planerad verksamhet inom 

detaljplaneområdet kommer att innebära att vissa kulturlämningar kommer att tas bort. De kända lagskyddade 

fornlämningarna inom och omkring området bedöms inte påverkas. Hur hänsyn ska tas till forn- och 

kulturlämningar ska ändå redovisas i detaljplanen el. i ev. MKB. I underlaget för detaljplanen bör den 

kulturhistoriska analys som bolaget, Talga, har utfört ingå, den kan tillhandahållas av bolaget eller av 

Norrbottens museum.  

 

2.3 Avgränsning och metod 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar del av Stenbrottet 2:1 mfl i Nunasvaara. 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar konsekvenserna av de förändringar som detaljplanen för del av 

Stenbrottet 2:1 mfl i Nunasvaara innebär, samt de störningar som uppkommer i samband med genomförandet 

av detaljplanen. I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas direkta, indirekta och kumulativa effekter. 

Bedömningen av konsekvenser utgår från detaljplanernas geografiska läge, utformning samt omgivningens 

förutsättningar, värden och de effekter som uppstår. Planalternativets konsekvenser jämförs med 

nollalternativet. Konsekvenser för nollalternativ och planalternativ redovisas i kapitel 5.0 I kapitel 5 redovisas 

även inarbetade åtgärder som är aktuella. Konsekvenserna är bedömda under förutsättning att de inarbetade 

åtgärderna genomförs. Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller även förslag på åtgärder som bör genomföras 

men som inte inarbetas i detaljplanen, exempelvis kompensationsåtgärder.   

2.3.1 Geografisk avgränsning 

Området för Stenbrottet 2:1 mfl i Nunasvaara ligger norr om väg E45, norr om Torneälven mellan Vittangi 

och Svappavaara, se Figur 2 Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas utifrån planområdet och dess 

förväntade influensområde. Influensområdet är olika stort, beroende på miljöaspekt och innefattar det område 

som berörs av de fysiska förändringar som detaljplanerna för med sig eller de störningar som uppkommer i 

samband med planernas genomförande. Detaljplanerna kan endast reglera användningen av mark och vatten 

inom planområdet. Däremot kan kompensationsåtgärder utanför planområdet föreslås, dessa regleras då 

genom avtal. 
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Figur 2: Karta med planområdet Stenbrottet 2:1 mfl. väster om Vittangi, norr om E45. 

 

2.3.2 Avgränsning i tid 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar såväl de kortsiktiga som de långsiktiga konsekvenserna av 

detaljplanens genomförande. De kortsiktiga konsekvenserna innefattar tiden när området utgör aktiv 

gruvverksamhet uppskattningsvis mellan år 2022 och 2047. De långsiktiga konsekvenserna innefattar tiden när 

gruvområdet är efterbehandlat och övervakas uppskattningsvis 10 till 30 år efter avslutat gruvdrift. 

2.3.3 Avgränsning i miljöaspekter 

Bedömningen av vilka aspekter som är motiverade att behandla i MKB:n grundar sig på avgränsningssamråd, 

befintliga förutsättningar och förutsedda miljöeffekter samt lagstiftning med avseende på strategiska 

miljöbedömningar. Följande aspekter som bedöms vara motiverade att behandla i denna MKB:  

 Riksintresse rennäring, mineral, yrkesfiske, naturvård, friluftsliv, kommunikation och totalförsvar. 

 Rennäring: Kartläggning och analys av renskötseln i området. Beskrivning av och bedömning av 

påverkan, effekter och konsekvenser. Åtgärdsförslag och skyddsåtgärder beskrivs. 

 Naturmiljö och Natura 2000: Kartläggning och analys av platsens naturvärden. Beskrivning av och 

bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser. Åtgärdsförslag och skyddsåtgärder beskrivs.  

 Miljökvalitetsnormer. Beskrivning av och bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser för 

miljökvalitetsnormer. 

 Miljömål. Beskrivning av måluppfyllelse. 
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 Landskapsbild: Landskapsbildsanalys med beskrivning och bedömning av påverkan, effekter och 

konsekvenser för karaktärsområden, viktiga strukturer/stråk/orienterbarhet landmärken.  

 Kulturmiljö: Beskrivning av och bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser för kulturmiljö.  

 Sociala aspekter: Beskrivning och bedömning av hur människor som bor och/eller verkar i närheten av 

detaljplaneområdet påverkas av planförslaget. 

 Dag- och grundvatten: Beskrivning av och bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser för dag- 

och grundvatten. Skyddsåtgärder beskrivs.  

 Förorenad mark: Förorenade områden som kan uppkomma till följd av gruvverksamhet. Påverkan, 

effekter och konsekvenser samt skyddsåtgärder och övergripande åtgärdsmål beskrivs .  

 Trafik: Beskrivning av och bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser med hänsyn till ändrad 

trafiksituation.  

 Avfall: Beskrivning av och bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser med hänsyn till avfall från 

verksamheten. Skyddsåtgärder beskrivs. Beskrivningar och bedömningar görs utifrån befintliga underlag. 

 Klimat: Detaljplanens klimatpåverkan beskrivs och bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser. 

Åtgärdsförslag och skyddsåtgärder beskrivs.  

 Risker: Beskrivning och bedömning av risker utgår från en grov kvalitativ riskanalys. 

 Störningar: Beskrivning av och bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser för störningar i form 

av buller, luftföroreningar och transporter som kan uppstå i samband med verksamheten. 

Skyddsåtgärder beskrivs.  

2.3.4 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av konsekvenser görs utifrån en sammanvägning av intressenas/aspekternas värde/känslighet 

och omfattningen av den påverkan (effekt) som uppstår. Bedömningsskala för värde/känslighet, effekt och 

konsekvens redovisas i Tabell 1. Bedömningsgrunder för respektive aspekt redovisas i kapitel 5.0. 

Vid konsekvensbedömning ska både det aktuella intressets värde och de förväntade effekternas omfattning 

beaktas. Matrisen ger en förenklad beskrivning av metodiken bakom dessa bedömningar. En fyrgradig skala 

används (stora, måttliga, små och obetydliga negativa konsekvenser). Därutöver kan konsekvenserna vara 

positiva. Positiva konsekvenser kategoriseras inte enligt ovan utan beskrivs i text och kan utgöras av 

exempelvis nettotillskott av socioekonomiska, miljömässiga eller ekonomiska värden. Matrisen har också 

anpassats för olika aspekter. 

Den fyrgradiga skalan gör att varje steg får ett stort omfång och att mindre skillnader därmed inte alltid 

framgår. Konsekvensbedömningarna åtföljs därför alltid av beskrivande texter som innehåller motiveringar till 

bedömningarna. 
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Tabell 1: Matris för bedömning av konsekvenser. 

Stora  Måttliga 
 

Små Obetydliga 
 

Irreversibel i den mening 
att påverkan pågår mer 
än en generation (mer 
än 25år).  

Reversibel (pågår 
mellan 2 och 25 år).  

Reversibel (pågår 
mindre än 2 år).  

 

Överskrider gällande 
gränsvärden.  

Inom ramen för gällande 
regelverk, kan 
överskrida riktvärden.  

Inom ramen för gällande 
regelverk och riktvärden.  

Marginell förändring 
jämfört med bakgrunds-
förhållanden. 

Påverkar kvaliteten hos 
recipienten på ett sådant 
sätt att dess funktion 
upphör.  

Påverkar kvaliteten hos 
recipienten, men inte på 
ett sådant sätt att dess 
funktion upphör.  

Påverkar varken kvalitet 
eller funktion hos 
recipienten.  

Ingen märkbar påverkan 
på recipienten. 

Kan påverka ett annat 
land. 

Lokal/regional påverkan. Lokal påverkan.  

 

2.3.5 Osäkerheter 

Det finns ett flertal osäkerheter som främst är relaterat till utvinningsavfallets egenskaper, efterbehandlingen, 

hydrogeologiska förhållanden och förekommande arter och naturvärden.  

En del osäkerheter kopplat till utvinningsavfallets egenskaper beror på saknande analysresultat. Karakterisering 

av avfallet pågår och resultaten förväntas inkomma under sommaren. Faktorer som kan bidra till osäkerheter i 

karakteriseringen är t.ex. provurval, provhantering och mätosäkerhet. De osäkerheter som framförallt föreligger 

idag bedöms vara konservativa, dvs. leda till att ett värsta scenario beskrivs. 

För avfallsanläggningen har beräkningar utförts avseende dimensionering av kvalificerad täckning samt 

lakvattenbildning och lakvattenkvalitet. För beräkningarna har gjorts en del antaganden. Hänsyn till 

klimatvariationer har gett max- och min-värden som ingår i beräkningen som bästa och som sämsta fallet. 

Beräkningarna baseras för närvarande enbart på resultat från fuktkammarförsök på gråberg eftersom det inte 

finns resultat rörande anrikningssand än. De antaganden som har gjorts för att beräkna metallmobilisering till 

dagbrottsjöarna från bergväggarna beskrivs och motiveras i efterbehandlingsplanen till Nunasvaara Södra. 

Bedömningen avseende påverkan på grund- och ytvatten har gjorts genom att ta höjd för de mest drivande 

faktorerna för inläckage och miljöpåverkan, dvs. bergets hydrauliska egenskaper (baserat på mätningar med 

dominerande lokaler kring förmodade lokala svaghetszoner) samt grundvattenbildning (större andel antas bilda 

grundvatten i berg vid avsänkta förhållanden). Flödesbortfall i berörda vatten kompenserades med bortfallet av 

det befintliga tillrinningsområdet. Detta bedöms därför utgöra en konservativ skattning. I norra delen av 

planområdet är utredningen inte avslutat i dagsläget. 

En viss osäkerhet uppstår alltid vid artinventeringar. Arternas tidsmässiga uppträdande i förhållande till rådande 

väder under en viss säsong skapar osäkerhet angående möjligheter att påträffa arterna. Detta har beaktats i 

genom att inventeringar har utförts vid olika tidpunkter under året och ytterligare artinventeringar är planerade. 



2021-05-11 20439706

 

 
 11 

 

2.3.6 Förändringar under processens gång 

Innehållet i detta samrådsförslag till MKB har vuxit fram inom ramen för det tidiga detaljplanearbetet. Under 

planprocessen är det inte uteslutet att nya frågor kan behöva utredas och läggas till i takt med att resultat från 

pågående utredningar kommer fram. Kartan med planområdets läge visas i Figur 2. 

 

3.0 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Områdesförutsättningar 
Planområdet ligger norr om väg E45, norr om Torneälven mellan Vittangi och Svappavaara. Området har en 

areal om cirka 800 ha och är inte tidigare planlagd. Det utgörs av naturmark samt en tillfartsväg. Planområdet 

består av ett flertal olika privatägda fastigheter. Vägen som ingår i planområdet och som avses utgöra 

tillfartsväg till gruvområdet ägs idag av en vägsamfällighet.   

 

3.2 Gällande planer 
3.2.1 Översiktsplaner 

Planområdet berörs av Översiktsplan från 2018 och en Dispositionsplan Rovasuanto från 1979. I 

Översiktsplanen från 2018 ligger planområdet till viss del inom strategisk markreserv för gruvbrytning (X4) men 

strider mot gällande översiktsplan då den även omfattas av område för fritidsbebyggelse (F20) och friluftsliv, 

rennäring, enstaka fritidshus, skogsbruk (GS). I en liten del berörs även område för rörligt friluftsliv, rennäring, 

skogsbruk (NS11). 

 

Figur 3: Utsnitt ur Översiktsplan från 2018. Planområdets ungefärliga avgränsning markerad med röd 
streckad linje. 
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Som motiv till att göra detta avsteg mot översiktsplanen är att riksintresset för värdefulla ämnen eller material 

är av sådan betydelse såväl lokalt, nationellt och globalt att detta intresse prioriterats inom hela detta område. 

Bedömningen har också gjorts att påverkan från gruvverksamheten på övriga intressen i området bara kommer 

att pågå r under den begränsade period då gruvbrytningen bedrivs. Därefter kommer området att återställas så 

att tidigare markanvändning kan återupptas efter behov.  

 

 

Figur 4: Dispositionsplanen Rovasuanto från 1979. Planområdets ungefärliga avgränsning är markerad 
med röd streckad linje.  

3.2.2 Detaljplaner  

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

 

3.3 Riksintressen 
3.3.1 Riksintresse för värdefulla ämnen och mineral 

Nunasvaara är en grafitfyndighet som är av riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap 7 § 

andra stycket miljöbalken. Fyndigheten innehåller höga halter av grafit, vilket är listat som ett så kallat kritiskt 

material av EU.  
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Figur 5: Kartan illustrerar riksintresset för värdefulla ämnen och material, planområdets ungefärliga 
avgränsning markerat med röd streckad linje. 

Grafit är ett ämne som är viktigt för en omställning till förnyelsebar energi. Det används inom ett flertal olika 

sektorer, bland annat inom fordonsindustrin och för att framställa litiumjonbatterier. Av grafit framställs också 

grafen som är ett material som väntas få stor betydelse i framtiden, exempelvis för nya 

energilagringslösningar. Fyndigheten i Nunasvaara har avgränsats genom omfattande geologiska och 

geofysiska undersökningar och dess egenskaper är noggrant dokumenterade.  

3.3.2 Riksintresse för rennäring 

Planområdet utgörs av vinterbetesmarker och renskötselområde för Talma sameby. Flyttleder och svåra 

passager av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken finns utpekade väster och söder om 

verksamhetsområdet för Talma sameby och Gabna sameby och öster om Vittangiälven för Saarivuoma 
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sameby. Området söder om Torne älv ingår i Gabna sameby och befintlig väg för gruvtrafik mellan E45 och 

Nunasvaara passerar genom ett kärnområde som utgör riksintresse för rennäring, se Figur 6.  

Talma har i tidigare samråd påpekat att de anser att både nyckelområdet som finns vid Nunasvaara och alla 

flyttleder inom området inklusive den som löper strax över Niska Norra är av riksintresse även om inte 

Sametinget har utpekat riksintresset. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande påpekat att flyttleder, på grund 

av renskötselns behov av funktionella samband inom samebyns betesområde, är så pass viktiga att de skulle 

kunna anses vara av riksintresse. 

Talma sameby använder området i huvudsak till vinterbete men det kan finnas renar i området under hela året. 
Vid Nunasvaara finns ett uppsamlingsområde dit renarna naturligt söker sig för bete och vila under en längre 
period. Strax väster om Hosiorinta finns rastbetesområden som används under flyttning av renhjordar mellan 
olika betesområden. Det finns även en renvaktarstuga strax öster om Nunasvaara. 

 

Figur 6: Kartan illustrerar riksintresset för rennäringen, planområdets ungefärliga avgränsning 
markerat med röd streckad linje. 

3.3.3 Riksintresse för yrkesfiske, naturvård och friluftsliv 

Torne älvsystem är riksintresse för friluftsliv samt för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Torne älv är belägen 

ca 600 m söder om verksamhetsområdet. Älven är även av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § 

miljöbalken. 

Det område som berörs av dessa riksintressen är Torneälven och en zon på cirka 1 km på vardera sida om 

älven. I älven är laxfiske vanligt, men det finns även sik, öring, gädda, abborre och harr. Torne- och Kalix älvar 
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är med största sannolikhet de vattendrag i landet som har de största och livskraftigaste bestånden av naturlig 

lax. Torneälven söder om det påtänkta gruvområdet ingår i Vittangi fiskevårdsområde.  

Båtliv och andra vattenaktiviteter förekommer på Torne älv. Vid älven finns också fritidshus. Närmsta skoterled 

i närområdet sträcker sig längs södra sidan av Torneälven. Det finns inga utpekade vandringsstråk i närheten 

av det planerade verksamhetsområdet. Det finns vindskydd uppsatta efter älven som kan användas till olika 

typer av friluftsliv. De friluftsaktiviteter som förekommer i området är vanliga i regionen då det finns gott om 

tillgängliga områden för jakt, fiske, bär- och svampplockning, picknick, vandring, båtliv, skoteråkning och 

skidturer. 

 

 

Figur 7: Bilden ovan illustrerar riksintresset för yrkesfiske, naturvård och friluftsliv. Planområdets 
ungefärliga avgränsning markerat med röd streckad linje. 
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3.3.4 Riksintresse för kommunikation  

Väg E45 och E10 samt järnvägen “Malmbanan (Råtsi-Svappavaara)” är av riksintresse för kommunikationer. 

Påverkan på dessa riksintressen bedöms som liten. Föreslagen gruvverksamhet innebär fler trafikrörelser, men 

inte av den storleksordningen att det bedöms påverka dessa riksintressen. Vad gäller väg E45 planeras 

standardförbättringar som kommer förbättra trafiksäkerheten i korsningen med Nunasvaaravägen. 

 

Figur 8: Bilden ovan illustrerar riksintresse för kommunikationer, väg av riksintresse markerad med gul 
linje och järnväg av riksintresse med orange linje. Planområdets ungefärliga avgränsning markerat med 
röd streckad linje. 

 

3.3.5 Riksintresse för totalförsvaret 

Området berörs av riksintresse för totalförsvaret med speciella restriktioner för hinderfrihet. Planområdet berörs 

både av så kallat ”lågflygningsområde med påverkansområde” och ”påverkansområde väderradar”. Med en 

planbestämmelse som reglerar högsta tillåtna totalhöjd anpassat till landskapets siluett, så att inga byggnader 

tillåts byggas högre än 30 meter byggnadshöjd och att inga övriga byggnadsdelar tillåts byggas högre än berget 

Nunasvaraas högsta punkt, så är bedömningen att gruvverksamheten inte påverkar riksintresset för 

totalförsvaret. 
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Figur 9: Kartan illustrerar riksintresse för totalförsvaret. Planområdets ungefärliga placering markerat 
med röd punkt med svart streckad linje. 
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4.0 ALTERNATIV 

4.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att fyndigheten inte utvinns. Det skulle innebära att de konsekvenser, så som de 

beskrivs i kapitel 5.0, inte uppkommer. Motstående intressen och natur- och kulturvärden påverkas inte. 

Nollalternativet innebär också att orten går miste om de arbetstillfällen som kan skapas genom 

gruvverksamheten. Samhället har också ett fortsatt behov av grafit för omställningen till en hållbar 

samhällsmodell som måste tillgodoses på andra sätt. 

4.2 Planalternativ 
Den bästa placeringen av gruvans anläggningar och infrastruktur har tagits fram i en lokaliseringsprocess. För 

att minimera intrång på riksintressena (friluftsliv, naturvård och rennäring) samt för att undvika områden med 

mycket högt eller högt naturvärde har de första alternativen med industriområdet söder om sjön Hosiojärvi 

förkastats. Valt alternativ är det som visat sig bäst ur miljö-, praktiskt och ekonomiskt hänseende. I och med valt 

alternativ undviks områden av riksintresse för naturmiljö, friluftsliv och rennäring. Valt alternativ innebär också 

att anläggningarna placeras utanför de områden som enligt genomförda inventeringar har de högsta 

naturvärdena. För att undvikelsezonen för renar ska bli så liten som möjligt har placeringen och utformning av 

industriområdet optimerats för att begränsa påverkan av buller, ljus, damm och lukt från verksamheten. Det 

valda alternativet av placering av industriområdet och sand- och gråbergsmagasinet ger möjlighet till brytning 

av hela mineraliseringen. Avfallet som uppkommer vid brytning (gråberg) och anrikning (anrikningssand) ska 

samdeponeras i en gemensam anläggning vid Nunasvaara Södra. Sand- och gråbergsmagasinets lokalisering 

valdes utifrån säkerhetsaspekter (markstabilitet) och malmkropparnas läge. Valt läge gör det även möjligt att 

utöka magasinet om det skulle behövas i framtiden.  

Malmkroppens geometri vid Nunasvaara Södra gör det mer fördelaktig med dagbrottsbrytning. Ekonomiska 

kalkyler visar för Nunasvaara Södra att inledningsvis (de första 25 åren) kommer dagbrott vara det bästa 

alternativet. Eftersom det finns indikationer på att malmkroppen fortsätter på djupet kan det, på längre sikt när 

de mest ytliga mineraliseringarna brutits, vara aktuellt att övergå till underjordsbrytning. För Nunasvaara Norra, 

Niska Södra och Niska Norra har man bestämt sig för att redan från början bryta fyndigheterna i tre 

underjordsgruvor, en vid varje fyndighet. Var exakt nedfarterna ska vara placerade är i dagsläge inte bestämt, 

men av ekonomiska skäl är en placering i direkt anslutning till varje fyndighet det mest sannolika alternativet. 

4.3 Alternativ lokalisering och utformning 
Fyndigheternas läge är given utifrån rådande geologiska förutsättningar. Hur malmkropparna ska brytas har 

dock utvärderats genom olika alternativ. För alla fyra fyndigheterna har både dagbrott och underjordsgruva 

utvärderats. För Nunasvaara Norra, Niska Södra och Niska Norra skulle dagbrottsbrytning medföra ett betydligt 

större markanspråk och större mängder utvinningsavfall i form av gråberg jämfört med underjordsbrytning. Vid 

Niska Norra skulle ett dagbrott påverka Niskakoski som är del av Natura 2000-området. Därför valdes att bryta 

de tre fyndigheterna i underjordsgruvor. 

Alternativa lokaliseringar av industriområdet och avfallsanläggningar har undersökts. I dagsläge finns en 

skogsbilväg söder om sjön Hosiojärvi och i de första alternativa placeringarna av verksamhetsområdet 

utnyttjades den befintliga vägen. Det hade medfört att industriområdet delvis hade hamnat inom riksintresset 

för naturvård och fritidsliv. I ett senare skede bestämde man sig för att lokaliseringen av sand- och 

gråbergsmagasinet skulle vara det primära intresset och att övrig infrastruktur och anläggningar skulle anpassas 

till det. Hela verksamhetsområdet flyttades då norr om sjön. 

Sand- och gråbergsmagasinet planerades först som två separata avfallsmagasin – ett för gråberg och ett för 

anrikningssand. Det hade medfört större markanspråk eftersom våtdeponerat anrikningssand tar större ytor i 

anspråk än torrt avfall. Gråbergsmagasin och sandmagasin planerades i detta alternativ att anläggas mellan 
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dagbrotten och sjön Hosiojärvi. Genom att tillämpa alternativa tekniker såsom att avvattna och filtrera 

anrikningssanden möjliggörs torr deponering och därmed samdeponering av anrikningssand och gråberg i ett 

gemensamt magasin, vilket blev det valda alternativet. 

 

5.0 MILJÖKONSEKVENSER 

5.1 Rennäring 
Rennäringen är en av de äldsta näringarna i Kiruna kommun och en viktig del av kommunens näringsliv. Rätten 

att bedriva renskötsel regleras genom rennäringslagen (1971:437) och där anges att rätten att bedriva 

renskötsel tillkommer den samiska befolkningen. Lagen kräver även att för att få utöva rätten måste man vara 

medlem i en sameby. Samebyn är ett bestämt landområde men även en ekonomisk samarbetsform. Samebyns 

markområde är indelat i åretruntmark och vinterbetesland. På vinterbeteslandet får renarna beta under perioden 

1 oktober - 30 april. Även i miljöbalken finns ett skydd för rennäringen genom möjligheten att utpeka områden 

som riksintresse för rennäringen. De utpekade områdena ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

rennäringens bedrivande.  

5.1.1 Förutsättningar 

Planområdet ligger inom Talma sameby och området ligger i samebyns vinterbetesland. Talma sameby låter 

renarna beta i vinterbetesmarkerna från omkring december-januari fram till april-maj men renar kan förekomma 

i området året runt. Flyttleder och svåra passager av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken 

finns utpekade väster och söder om verksamhetsområdet för Talma sameby och Gabna sameby och öster om 

Vittangiälven för Saarivuoma sameby. Inom det aktuella området finns totalt fyra flyttleder som är utmärkta på 

Sametingets IRenmark. Den näst nordligaste flyttleden och de två sydligare är av Sametinget klassade som av 

riksintresse för rennäringen samt en svår passage. Området söder om Torne älv ingår i Gabna sameby och 

befintlig väg för gruvtrafik mellan E45 och Nunasvaara passerar genom ett kärnområde som utgör riksintresse 

för rennäring, se Figur 6.    

Den planerade gruvverksamheten kommer att påverka rennäringen genom att mark i vinterbeteslandet tas i 

anspråk och därmed inte kommer vara tillgängligt under den tid brytningen pågår. Även buller, damm och den 

ökade trafiken på Nunasvaaravägen kan komma att påverka rennäringen. Den avlånga formen av 

verksamhetsområdet kan utgöra en barriär och skära av den sydligaste delen av Talma sameby för renarna. 

För att minimera påverkan på rennäringen kommer ett antal skyddsåtgärder att genomföras. Den enskilt 

viktigaste åtgärd är att brytning i dagbrott endast kommer att ske under sommarhalvåret då renarna inte befinner 

sig i området i samma utsträckning. Andra åtgärder är att placeringen och utformning av industriområdet 

planeras så att sametingets riksintresseområden undviks och så att påverkan blir så liten som möjligt samt att 

störningar av buller, ljus, damm och lukt från verksamheten minimeras för att undvikelsezonen ska bli så liten 

som möjligt. Vid avslutande av gruvverksamheten kommer området att återställas i samråd med Talma sameby. 

Talma kommer även att kompenseras för de ökade kostnader för renskötseln som bolagets verksamhet innebär.  

5.1.2 Bedömningsgrunder 

Rennäringslag (1971:437) reglerar rennäringens villkor i Sverige. 

Enligt Miljöbalken 3 kap 5 § gäller att Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller 

yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande. 

Områden som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 
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5.1.3 Nuläge 

Renskötseln som är en av Kiruna kommuns äldsta näringar är en viktig del av kommunens näringsliv. Näringen 

producerar värden som är svåra att sätta siffror på. Indirekt har många sin utkomst helt eller delvis från 

rennäringen bland annat slöjdare, slakterier, skoterbranschen och flygföretag. På landsbygden är rennäringen 

av avgörande betydelse för sysselsättningen och för behållandet av privat och offentlig service. Rätten att 

bedriva renskötsel i Sverige tillkommer enligt rennäringslagen från 1971 den samiska befolkningen, men för att 

få utöva den rätten måste man vara medlem i en sameby. Av alla samer i Sverige är det ungefär tio procent 

som är medlemmar i någon sameby. En sameby är ett bestämt landområde men också en ekonomisk 

samarbetsform. Inom samebyns område får medlemmarna bedriva renskötsel. I delar av området får 

medlemmarna dessutom fiska och jaga. De har också rätt att uppföra stugor och anläggningar för rennäringen 

samt ta bränsle och byggnadsvirke för husbehov och slöjdvirke. Renskötselrätten grundar sig på begreppet 

urminnes hävd, det vill säga att man jagat, fiskat och nyttjat renbetesmarkerna sedan urminnes tid. Reglerna 

för samebyarna regleras i rennäringslagen. I en sameby finns flera olika renskötselföretag som består av en 

eller flera ägare. Samebyn drivs av en styrelse som väljs på årsstämman. Styrelsen tar kollektiva beslut om 

betesmarker, gärden och gemensamma arbeten som ska utföras. Varje renägare beslutar själv om sina egna 

renar, t.ex. hur många renar som ska slaktas.  Den som vill bli medlem i en sameby måste ansöka om det.  

Därefter är det samebyns årsstämma som beslutar vem eller vilka som får bli medlemmar. Samebyns marker 

räcker bara till för ett visst antal renar, beroende på areal och markbeskaffenhet.  Det landområde som en 

sameby nyttjar är uppdelat i åretruntmark och vinterbetesmark. Åretruntmarker är de områden där renskötsel 

får bedrivas under hela året. 

På vinterbetesmarkerna i skogslandet får renarna beta under tiden 1 oktober - 30 april (ÖP Kiruna kommun 

2018). När fråga om verksamhet som ska prövas enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB) regleras även om 

ett skydd för rennäringen i 3 kap. 5 § MB. Bestämmelsen anger bl.a. att marker som är av betydelse för 

rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Om det 

aktuella området däremot utgör riksintresse för rennäringen ska området skyddas mot åtgärder som påtagligt 

försvårar näringens bedrivande.  

Talma samebys betesmarker sträcker sig från Vittangi i öster till in i Norge i väster. Mot norr gränsar Talma 

sameby mot Saarivuoma sameby och i söder mot Gabna sameby. Södra gränsen följer mestadels Torneträsk 

och Torneälven förutom längst västerut. Norra gränsen följer Altevatn och senare lågfjäll och myrmarker som i 

öster som övergår till gran- och tallskogs områden, sista biten ner mot Vittangi följer den Vittangiälven. Gabna 

har sina vinterbetesmarker söder om Torne älv. 

Talma sameby använder sina betesmarker på traditionellt vis och flyttar med renen i dess vandring från skog i 

öster till fjäll i väster. I Talma sameby finns det ca 140 registrerade renmärken enligt Sametingets 

renmärkesregister. Antalet aktiva renskötare är ca 10–20 beroende på hur man definierar begreppet aktiva 

renskötare. Under höst och vinter, efter skiljning, delar sig renskötarna i Talma sameby i tre vintergrupper 

Josttugruppen, Vuoskugruppen och Buollanoaivigruppen.  

Under normala förhållanden flyttar samebyn ner till skogslandet och vinterbetesmarkerna som sträcker sig från 

Vittangi i öster till lågfjällsområdet norr om Torneälven i väster i december/januari. Talma sameby låter renarna 

beta i vinterbetesmarkerna från omkring december-januari fram till april-maj. Samebyn har i tidigare samråd 

framhållit att det kan förekomma renar i området året runt. 
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Figur 10: Karta över Talma samebys område, markerat med gult, och riksintresse för rennäring markerat 
med röda streckade linjer. Nunasvaara och Niska ligger i sydöstra delen av samebyns område (blå 
rektangel). 

 

Figur 11: Karta över den östar delen av Gabna samebys område, markerat med gult, och riksintressen 
för rennäring markerat med röda streckade linjer. Nunasvaara och Niska ligger inom den blå 
rektangeln. 

Vinterbetesområdet Lulde är ett område öster om Esrangevägen mot Vittangi, markerna smalnar av närmare 

Vittangi.  Östra änden av Talma samebys betesmarker ligger där Torneälven och Vittangiälven rinner ihop och 

blir Torne älv. I mitten på området finns det myrmarker som det går flyttleder längs med och även viktiga 

betesmarker. Längs med Torneälven och Vittangiälven är det fina tallhedar med bra marklavsbete. I området 

kring Njunesvárri (Nunasvaara) som ligger i östra delen av området finns det tallhedar och även hänglavsskog. 

Hänglavskogar används när markbete blir låst och/eller när renarna börjar flyta uppe på snön, alltså under svåra 

betesförhållanden. Vid stormar kan det dessutom blåsa ner hänglav. Den fungerar både som bra föda till 

renarna under svåra betesförhållanden och som extra föda under bra betesvintrar.  

Inom det aktuella området finns totalt fyra flyttleder som är utmärkta på Sametingets IRenmark. Den nordligaste 

flyttleden går längs norra kanten av nyckelområdet och används både för att flytta renar öster ut till betesområdet 

som ligger öster om Nunasvaara och vid flytten tillbaka väster ut därifrån. Flyttleden används även när renarna 

ska flyttas från det nyss nämnda betesområdet till Nunasvaara, alltså en kortare flytt. En svår passage är en 

vedertagen beteckning för särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsättningarna för genomflyttning av 

en renhjord är begränsade, men har avgörande betydelse för genomflyttningen. Cirka 200 m söder om 

verksamhetsområdets yttre gräns finns en svår passage.  
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Den näst nordligaste flyttleden och de två sydligare samt den svåra passagen är klassade av Sametinget som 

av riksintresse för rennäringen.   

Gabna har sina vinterbetesmarker söder om Torne älv och befintlig väg mellan E45 och Nunasvaara passerar 

genom ett kärnområde av riksintresse för rennäringen. Saarivouma har sina vinterbetesmarker öster om 

Vittangiälven. 

5.1.4 Konsekvensbedömning  

En konsekvensbedömning har gjorts utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget. 

Rennäringsanalyser har utförts av Talma sameby och Gabna sameby beträffande planerat gruvverksamhet vid 

Nunasvaara Södra. Rennäringsanalyser för de tre samebyarna som berörs av den norra delen av området med 

Niska södra, Niska Norra och Nunasvaara Norra har inte färdigställts än.  

Aspekter  

Fyndigheterna ligger inom sydöstra delen av vinterbetesområdet för Talma sameby. Det planerade gruvområdet 

är ganska avlångt och går tvärs över den sydöstliga delen av vinterbetesområdet. Riksintressen för rennäring 

utpekade av sametinget ligger ca 200 meter söder om verksamhetsområdets yttre gräns. Vid Nunasvaara Södra 

ligger verksamhetsområdet delvis i trivselland. Transporter från området går längs Nunasvaaravägen genom 

Talma sameby och söder om Torne älv vidare via E45 genom Gabna sameby. Samråd för Nunasvaara Södras 

planerade verksamhetsområde har skett med Talma sameby och angränsande samebyar, Gabna sameby och 

Saarivouma sameby. Talma har i samråd påpekat att de anser att både nyckelområdet som fyndigheten ligger 

i och alla flyttleder som är i området är av riksintresse även om inte Sametinget har utpekat riksintresset. 

Nyckelområden definieras av Talma i deras renbruksplan som områden inom kärnområden som renen trivs 

bäst på. Inom dessa områden finns oftast också det bästa betesmarkerna som renen betar på under längre 

perioder. 

Potentiella konsekvenser innanför planområdet 

Betesland går förlorat under tiden där gruvverksamheten ta land i anspråk. Verksamheten utgör en barriär för 

renarna genom stängsling av vissa områden och andra störande effekter som ljus, buller och ökad trafik. 

Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Buller som sprids utanför området skapar en undvikelsezon. Även damning, människor i rörelse, belysning, 

vibrationer och luftstötvågor kan bidra. Om renarna störs av mänskliga aktiviteter området kan de spridas och 

blandas med andra hjordar. Om störningar medför att renarna undviker att beta i närheten av 

verksamhetsområdet så kan det indirekt skapa ett större betestryck på andra områden. Renarna kan också 

flytta sig till områden med fler rovdjur. 

Talmas område vid Nunasvaara och Niska är smalt och det finns risk att renarna lättare sprider sig till 

angränsande samebyars områden. Djupa diken, branta vägbankar och plogade vägar med höga snövallar 

innebär att renarna följer vägen istället för att korsa den vilket leder till att hjorden sprids. Strax söder om det 

planerade verksamhetsområdet finns en svår passage och en flyttled längs Torne älv. Även norr och väster om 

området finns flyttleder. Undvikelseeffekter på grund av att verksamhet pågår i området kan orsaka att 

de flyttleder som är närmast och korsas blir svårare att använda och kräver en större arbetsinsats vid 

flytten. Ökade transporter till och från området kan innebära en risk för påkörning av renar.  

Samebyns ekonomiska bärkraft kan minska om tillgången på bete minskar. Med mindre bete kan färre antal 

renar hållas, vilket ger lägre inkomster. Ett försämrat bete kan också ge sämre slaktvikter, vilket också ger 

sämre ekonomi.  
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Utöver den planerade gruvbrytningen påverkas rennäringen i regionen av skogsbruk, rovdjur, turism, 

rymdverksamheten vid Esrange (SCC), skoterkörning, jakt- och friluftsliv. Tillsammans ger dessa förluster av 

vinterbetesmark i Talma sameby.   

Försiktighetsmått och åtgärder 

För att minimera påverkan på renskötseln och tillhörande aktiviteter kommer ett antal försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder att genomföras. Den enskilt viktigaste åtgärden är att tillse att gruvbrytningen i dagbrott endast 

sker under en del av året. Till följd av detta kommer verksamheten som helhet att vara mindre störande under 

den period under vinterhalvåret då fler renar befinner sig i det berörda området. Brytning i underjordsgruvorna 

medför dock trafik i hela området året om. Planeringen för brytningsschemat i underjordsgruvorna är i dagsläget 

inte avslutat och kan komma anpassas under projektets planeringsfas. 

Industriområdets storlek och placeringen planeras på så vis att effekter på rennäringen minimeras. Färgen och 

storleken på byggnaderna ska anpassas för att minska synligheten från längre håll och möjligtvis avskärmas 

genom träd eller konstruerade skärmar. 

Industriområdet kommer att behöva stängslas och även runt dagbrotten behöver stängsel uppföras. Hur 

stängslingen ska utföras ska planeras i samråd med Talma sameby. 

Buller, damning och förorenat vatten är andra aspekter som måste begränsas för att ta hänsyn på rennäringen 

i området. Specifika åtgärder som har identifierats hittills är: 

 Begränsning av buller för att minska störningszonen. Åtgärderna innebär avskärmning av primärkross 

under de första åren vid placering i dagbrottet eller en permanent avskärmning om denna placeras på 

industriområdet. Flera av de aktiviteter som bidrar med högst bullernivåer (bergborr, sprängning) kommer 

inte vara aktuellt under vinterhalvåret när renarna befinner sig i området. 

 Sprängningar kommer att planeras i tiden så att störningen på omgivningen och renarna minimeras. 

Sprängningar kommer att utföras på fasta tider för att minska överraskningseffekten.  

 Risken för störande ljus kommer att begränsas, exempelvis genom att arbeta ”nedsläckt” i den mån så är 

möjligt under den tid fler renar befinner sig i området. Användning av intelligent riktad belysning kan 

användas för att minska påverkan från ljusföroreningar.  

 För att begränsa damning kommer gruvvägarna hållas fuktiga eller behandlas med någon slags 

bindemedel. Koncentratet som transporteras från gruvområdet kommer vara täckt. Damning från upplag 

och sand- och gråbergsmagasin kommer att minimeras genom adekvat design. Mätningar av damm 

kommer genomföras för att tillse att de åtgärder som vidtas är tillräckliga. 

 Sulfidlukt från upplag och dagbrott kommer i möjligaste mån att minskas genom att man minimera 

malmens exponeringstid till luft, kontinuerligt se till att industriområdet är städat och rengjort, samt 

genomföra regelbundna kontroller av luftkvalitet (lukt) för att säkerställa att åtgärderna har avsedd effekt. 

 Potentiellt förorenat vattnet som samlas in i området (lakvatten från upplag, länshållningsvatten, dagvatten 

från industriområdet) kommer att renas innan det släpps ut till recipienten.  

 Under projektets livstid kommer Talga arbeta för att ett nära samarbete och utbyte av information mellan 

företag och berörda samebyar sker. Det är speciellt viktigt under vintermånaderna då fler renar befinner 

sig i den östra delen av Talma samebys betesmarker.  

Störningen av renskötseln inom och utanför planområdet kommer vara tidsbegränsat och marken ska återgå till 

sin tidigare markanvändning efter gruvan är stängd och efterbehandlad. En efterbehandlingsplan har upprättats 

och denna plan innefattar förslag på hur landskapet kan rehabiliteras för att återvegetering ska kunna ske. 
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Talma sameby kommer ges möjlighet att påverka valet av metod för återetablering av vegetation för att 

återskapa förlorat renbete. 

Trafikvolymen kommer öka i det berörda området och det gäller även i viss begränsad mån för transportvägen 

till och från Talgas planerade anläggningar i Luleå. Dessa vägar och den ökande trafiken innebär en ökad risk 

för påkörning av renar. Relevanta skyddsstängsel kommer att sättas upp och underhållas över tid). 

Industriområdet, dagbrotten, sand- och gråbergsmagasinet samt tillfarten till gruvområdet kommer också att 

stängslas in. Talga kommer att ta fram förslag på skyddsåtgärder för att minimera risken för renpåkörningar och 

arbeta för att dessa utförs i nära samarbete med samebyn. 

Talmas renskötare kommer att behöva arbeta mer och annorlunda för att motverka vissa av de konsekvenser 

som gruvprojektet kommer ha. Arbetsmoment och kostnader som kommer att kunna tillkomma innefattar: extra 

behov av stängsel och inhägnader, ökat behov av arbetskraft för övervakning och samlingar av renar; kostnader 

relaterade till ett ökat användande av snöskotrar och annan teknisk utrustning; samt eventuella kostnader för 

vård av sjuka djur. Talga är införstått med nödvändigheten av att stödja samebyn och anser att ett avtal bör 

utarbetas med avsikt att reglera denna typ av merkostnader för samebyn. 

5.1.5 Sammanfattat bedömning 

För att minimera påverkan på rennäringen kommer brytningen i dagbrott endast att ske under sommarhalvåret 

då renarna inte befinner sig i området i samma utsträckning. Placeringen och utformning av industriområdet har 

planerats så att sametingets riksintresseområden undviks och så att påverkan blir så liten som möjligt och 

därmed undvikelsezonen blir så liten som möjligt. Området kommer att återställas efter avslutad drift i samråd 

med Talma sameby. Med de försiktighetsmått och skyddsåtgärder samt kompensationsåtgärder som planeras 

bedöms konsekvenserna av bolagets verksamhet som små. Planerad verksamhet bedöms vara förenlig med 

rennäringen som bedrivs i området.  

Tabell 2: Konsekvensbedömning rennäring. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional påverkan. Lokal påverkan.  

 

5.2 Landskapsbild 
5.2.1 Förutsättningar 
Planområdet utgörs av naturmark, framför allt tallskog av varierande ålder men även myrmark. Landskapet 

i Nunasvaara är kuperat med två huvudsakliga toppar, Nunasvaara (ca +390 RH2000) och Hosiorinta (ca +350) 

som höjer sig 50–100 m över omgivningen. Inom planområdet finns också sjön Hosiojärvi. Fyndigheten ligger 

på Hosiorintas sluttning mot Hosiojärvi. Söder och öster om de planerade dagbrotten, ligger Torneälv (ca +255) 

respektive sjön Hosiojärvi (ca +290). Omgivningen runt planerat gruvområde består av skogsterräng påverkat 

av skogsbruk.  

5.2.2 Konsekvensbedömning 

Aspekter 

Planområdet omfattar många olika typer av allmänna anspråk och intressen och utgör såväl ett värde på lokal 

som nationell och global nivå. Området nyttjas i dagsläget för olika typer av friluftslivsaktiviteter, rennäring, jakt 

och fiske, skogsbruk och gruvprospektering. Det finns olika typer av utpekanden och anspråk i området: flera 

olika riksintressen och Natura 2000-område. Naturmiljön har stora kvaliteter och värden kopplat såväl till 

flora som fauna, geologi och landskapsbild.  De olika värdena och intressena står till viss del i strid med 

varandra.   
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Potentiella konsekvenser innanför planområdet 

Så länge gruvdriften pågår förändras landskapsbilden genom industriområdet och gruvbrytningens tillhörande 

anläggningar som t.ex. vattenhanteringsanläggningar, transportvägar och olika bassänger. Särskilt vid 

Nunasvaara Södra kommer denna förändring vara synligt. Vid de planerade underjordsgruvorna vid 

Nunasvaara Norra, Niska Södra och Niska Norra kommer ändringen på landskapsbilden vara betydligt mindre. 

Landskapsbilden inom planområdet kommer förändras genom skapande av hålrum i form av ett flertal dagbrott 

vid Nunasvaara Södra. På längre sikt kommer – om de inte återfyllas helt – bildar dagbrottsjöar. Sand- och 

gråbergsmagasinet kommer bilda en konstgjord höjd som i slutändan når ca +310.  

Landskapsbilden kommer att påverkas efterhand som verksamheten fortskrider och anläggningarna medför nya 

inslag i skogslandskapet. Förändringen kommer dock ske successiv eftersom sand- och gråbergsmagasinet 

blir större med tiden allteftersom brytningen pågår.  

Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Påverkan på landskapsbilden kommer att vara som mest påtaglig i verksamhetens direkta närhet. Fritidshusens 

placering i lägre skogsterräng i området gör att dessa till största del ligger dolda från magasinet vilken minskar 

den visuella påverkan. 

Försiktighetsmått och åtgärder 

Redan under gruvdriften kommer delar av området efterbehandlas när verksamheten i vissa områden upphör. 

Sand- och gråbergsmagasinets kommer täckas med kvalificerat täckning som sedan vegeteras redan efter 11 

år av gruvans drift. Därefter ska de första utbrutna dagbrotten återfyllas. Detta begränsa storleken upplag 

ovanjord. Även utbrutna rum i underjordsgruvorna planeras att återfyllas. Skog kommer att återplanteras. 

Dagbrotten kommer fyllas med vatten när länshållningen har upphört och kommer bilda dagbrottssjöar på sikt. 

Att anpassa släntvinklarna av dagbrotten gör att området inte behöver vara stängslat. 

Industriområdet och annan infrastruktur kommer avvecklas. Hela området ska återgå till tidigare 

markanvändning. 

5.2.3 Sammanfattande bedömning 

Påverkan från verksamheten är lokal och till viss del reversibel då området som kommer tas i anspråk återställas 

efter att gruvdriften avslutats. Konsekvenserna för landskapsbilden anses därmed som små till måttliga.  

Tabell 3: Konsekvensbedömning landskapsbild. 

 

5.3 Kulturmiljö 
5.3.1 Förutsättningar 

En kulturmiljöanalys har genomförts av Norrbottens museum på uppdrag av Talga (Norrbottens Museum, 2016). 

Området ligger över högsta kustlinjen har därför ett långt tidsdjup från stenåldern till idag vilket även visas av 

fynd av boplatser och en håleggad skifferyxa i närheten av den planerade gruvan. I skriftliga källor förekommer 

området först 1553 men då fanns ingen fast befolkning utan området användes säsongsmässigt av den samiska 

befolkningen och för fiske av tillresta bönder från Tornedalen. Idag tillhör området Talma sameby och nyttjas 

Stor effekt   Måttlig effekt  Liten effekt 

Förändringen påverkar hela 

områdets karaktär. Landmärken 

försvinner. Området kan inte 

nyttjas som tidigare  

Förändringen har en lokal 

påverkan på landskapet. Området 

kan nyttjas som tidigare på längre 

sikt.  

Ingen förändring sker eller mycket 

liten förändring. Området kan 

nyttjas utan eller med lite 

inskränkningar.  
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för renskötseln. Gruvverksamheten i området startade på sent 1600-tal då byn Vittangi etablerades och de 

första malmfynden gjordes av bruksägaren Hermelin. Prospektering och provbrytning tog dock fart först under 

tidigt 1900-tal då Wilhelm Thisell inledde sitt malmletande i området. 

5.3.2 Bedömningsgrunder 

Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (1988:950) kapitel 2. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att 

rubba, ta bort, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.  

Kulturhistoriska lämningar omfattas inte av lagskyddet i kulturmiljölagens andra kapitel men i första kapitlet 1 § 

anges att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och ansvaret delas av oss alla. Det 

innebär att den som planerar eller utför arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt det är möjligt undviks 

eller begränsas. 

 

Figur 12: Kartan redovisar de dokumenterade lämningar inom planområdet som finns registrerade på 
Riksantikvarieämbetets Fornsök. 

5.3.3 Nuläge 

Norrbottens Museum har utfört två arkeologiska utredningar i den södra delen av området under september 

2018 samt under september 2019 (bilaga B15 och B16) (Länsstyrelsens diarienr 431-3428-2019). Vid 
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utredningen 2018 hittades 18 nya lämningar varav 2 har fått status fornlämning och resterande 16 har fått status 

övrig kulturhistorisk lämning. Vid utredningen 2019 hittades ytterligare 12 kulturhistoriska lämningar men inga 

fornlämningar. Vid utredningen 2020 i den norra delen påträffades kulturhistoriska lämningar från tidigare 

prospektering. De två fornlämningarna hittas längs Nunasvaaravägen och består av en härd samt en 

kåtalämning. De kulturhistoriska lämningarna utgörs av tre kulturmärkta träd (två barktäkter och en bläcka), en 

rökanordning, tre husgrunder och områden med gruvlämningar från det tidiga 1900-talets prospektering och 

provbrytning. De båda fornlämningarna kommer kunna bevaras och skyddas i samband med etableringen av 

verksamheten. Av de övriga kulturhistoriska lämningarna kommer de flesta att kunna bevaras. Områdets 

historia av prospektering och gruvverksamhet kommer fortsatt att vara spårbart och synligt genom de lämningar 

som finns kvar.  

5.3.4 Konsekvensbedömning 

Aspekter 

Gruvdriften kommer innebära att marken i området kommer att påverkas av dagbrott, schaktarbeten och 

anläggning av olika konstruktioner för drift och infrastruktur. Etableringen innebär även att skog kommer att 

fällas. 

Potentiella konsekvenser innanför planområdet 

Potentiella konsekvenser av verksamheten är att fornminnen eller övriga kulturhistoriska lämningar skadas eller 

förstörs. Verksamheten kan även ha en påverkan på kulturmiljön genom att den påverkar hur området används 

idag, det vill säga renskötsel, jakt, svamp- och bärplockning. 

Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Fornminnen eller kulturhistoriska lämningar utanför planområdet bedöms inte bli påverkat av den planerade 

gruvverksamheten. Däremot är renskötseln, utöver en näring, en form av kulturyttring som kan komma att 

påverkas av den planerade verksamheten. 

Försiktighetsmått och åtgärder 
Planområdet har inventerats och arkeologiska utredningar samt en kulturmiljöanalys är utförda för att få 
kunskap om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i området.  
 

 De två identifierade fornlämningarna kommer att skyddas med staket under konstruktionsarbeten på 

Nunasvaaravägen och informationsskyltar kommer sättas upp.  

 Markanspråket för gruvverksamheten planeras så att de kulturhistoriska lämningarna kan bevaras i 

största möjliga utsträckning.  

 Om ej tidigare kända fornlämningar skulle påträffas under planerade arbeten för anläggning av gruvan 

och infrastruktur kommer arbetet att avbrytas för den del där fornlämningen berörs. Talga kommer 

omedelbart att anmäla förhållandet till länsstyrelsen.  

 Talga har och kommer att samråda med samebyarna om lämpliga åtgärder som undvika och mildra 

effekter på den samiska kulturen. Alla tre samebyar har och kommer att göra rennäringsanalyser i 

samband med prövningsprocessen enligt miljöbalken och minerallagen.  

 

 

5.3.5 Sammanfattande bedömning 

Kulturmiljön och lämningarna i området är representativa och beskriver historiska funktioner och sammanhang 

för de aktiviteter som förekommit såsom renskötsel och andra samiska aktiviteter samt nyare tiders 
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prospektering och malmletning. Lämningar från dessa typer av aktiviteter är dock vanliga i området och värdet 

bedöms därmed som måttligt. 

Värdet för kulturmiljön i området bedöms som måttligt och effekten av verksamheten som liten, konsekvenserna 

för kulturmiljö bedöms därmed som små. 

Tabell 4: Konsekvensbedömning kulturmiljö 

 

 

5.4 Sociala aspekter 
För att undersöka de sociala konsekvenserna av detaljplanen för Stenbrottet 2:1 m.fl. beskrivs de rådande 

förutsättningarna med avseende på sociala aspekter utifrån planområdet, men även närliggande områden.  

Kiruna kommun har under en tid haft en minskande och åldrande befolkning och dessa tendenser beräknas 

fortsätta fram till 2040. Enligt en socioekonomisk konsekvensanalys genomförd på uppdrag av Talga kommer 

Talgas projekt ej påverka situationen i kommunen i stort men det får stor betydelse för Svappavaara-Vittangi 

bygden. Vid en eventuell start av verksamhetenen i Nunasvaara kommer befolkningsmängden i kommunen att 

öka i förhållande till ”noll-alternativet” med upp till ca 50 personer i kommunen och mellan ca 70–90 personer i 

regionen. Vidare kommer projektet medföra att tendensen till en åldrande befolkning bromsas och att det finns 

fler människor i arbetsför ålder i kommunen.  

Service och samhällsfunktioner i Svappavaara och i viss mån också Vittangi är dimensionerade för en större 

befolkning än vad orterna har nu. Således finns möjligheter att ta emot inflyttande personer som jobbar i 

gruvprojektet samt deras familjer och behovet av kommunala nyinvesteringar blir litet. Vidare finns inga 

krav/behov på att några betydande infrastruktursatsningar måste genomföras för att projektet skall kunna 

förverkligas. De större investeringar som krävs faller helt på exploatören. Vad gäller bostäder för de inflyttande 

kan detta dock bli en betydande utmaning. Trots en lång tid av befolkningsminskning är tillgången till lediga 

bostäder starkt begränsade i närområdet. I dagsläget har ingen strategi utarbetats för att lösa eventuella 

problem med brist på bostäder. 

Sammantaget visar studien att de samhällsekonomiska konsekvenserna är av Talgas föreslagna verksamhet 

är lokala/regionala och positiva. 

Högt värde   Måttligt värde  Lågt värde 

Särskilt representativa miljöer och 

objekt som berättar om en viss 

historisk funktion, ett förlopp eller 

ett sammanhang. Miljöerna är 

välbevarade och ingår i ett tydligt 

sammanhang med hög 

läsbarhet.   

Representativa miljöer som 

berättar om en viss historisk 

funktion, ett förlopp eller ett 

sammanhang. Miljöerna är vanligt 

förekommande men viktiga för 

den historiska läsbarheten.   

Avgränsade miljöer där 

sammanhanget är otydligt eller 

har brutits. För dessa miljöer är 

graden av historisk läsbarhet låg.  

Stor effekt   Måttlig effekt  Liten effekt 

Kulturmiljövärden går förlorade 

och den historiska läsbarheten 

försvåras eller upphör helt.    

Kulturmiljövärden fragmenteras 

eller skadas. Värden går delvis 

förlorade så att helheten inte kan 

uppfattas och den historiska 

läsbarheten reduceras.    

Kulturmiljövärden skadas eller tas 

bort som inte är 

betydelsebärande för 

kulturmiljöns helhet och historiska 

samband/strukturer. Den 

historiska läsbarheten kan även 

fortsättningsvis uppfattas.  
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Tabell 5: Konsekvensbedömning sociala aspekter. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Kan påverka ett annat 

land 

Positiv lokal/regional 

påverkan. 

Lokal påverkan.  

 

5.5 Dagvatten och grundvatten 
5.5.1 Förutsättningar 

Dagvatten, som definieras som smältvatten och regnvatten som tillfälligt rinner av hårda underlag, främst inom 

industriområdet, kommer att samlas upp och ledas via gravitation eller pump till anläggningen för olje- och 

grafitseparation. 

Grundvattenförhållandena i området har undersökts av Sweco. Ytligt grundvatten i jord strömmar nerför 

Hosiorintas sluttningar för att sedan strömma ut i vattendrag eller läcka in i bergssprickor. Det finns även ett 

kraftigt vattenförande grundvattenmagasin i isälvsmaterial öster om sjön Hosiojärvi. Grundvattnet i 

isälvsavlagringen bedöms inte härstamma från sjön, troligtvis på grund av ett lerlager som fungerar som tätskikt 

mellan sjön och isälvsavlagringen. Sannolikt dräneras sjön istället till underliggande morän för att strömma ut 

antingen söder eller öster om isälvsavlagringen. Hosiojärvi tillförs vatten genom grundvatteninströmning i väst. 

Det finns inga utpekade grundvattenförekomster i direkt närhet till den planerade verksamheten, närmaste 

grundvattenförekomst ligger på södra sidan av Torneälven.  

Brytningen i dagbrott och under jord kommer innebära sprängning och schakt under grundvattennivån och 

därmed ett inläckage av grundvatten i gruvorna. Resultatet blir en lokal sänkning av grundvattennivån. Indirekt 

innebär detta även en potentiell påverkan på vattennivån i Hosiojärvi och flödet i östra bäcken som dränerar 

sjön till Torne älv. För att upprätthålla vattennivån i sjön och flödet i östra bäcken kommer renat överskottsvatten 

från verksamheten släppas till Hosiojärvi.  

Undersökningar visar att bergets hydrauliska egenskaper varierar från att vara relativt kompetent i anslutning 

till Nunasvaara Norra till mer genomsläppligt vid Niska Södra och Niska Norra. De högsta uppmätta 

värdena påträffades vid Niska Norra, men resultaten från dessa hydrauliska tester ska tolkas med försiktighet 

eftersom potentiell hydraulisk kontakt mellan borrhålen och jorden och därmed läckage från ovanliggande 

jordlager bedöms kunnat ske under genomförandet. Grundvattennivåer i bergborrade prospekteringsborrhål låg 

vid respektive mättillfälle under bergets övre yta vid Nunasvaara Norra och i nära anslutning till den vid Niska 

Södra. Grundvattennivåer nära markytan registrerades vid Niska Norra, vilket skulle kunna tyda på en god 

kontakt mellan borrhål och omgivande jord.  

5.5.2 Bedömningsgrunder  

Det finns inga grundvattenförekomster i direkt närhet till den planerade verksamheten. Närmsta 

grundvattenförekomst (SE752359-173297) ligger på södra sidan av Torneälven ca två kilometer 

från Hosiorinta, se Figur 13.  

Det finns inga dricksvattentäkter i direkt närhet till den planerade verksamheten. En energibrunn finns 

registrerad ca 800 m söder om planerad verksamhet (Vittangi 25:10) i SGU:s databas brunnsarkivet i närheten. 

Den ligger utanför det område som påverkas av grundvattenavsänkningen, se 8.6.4. 
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Figur 13: Grundvattenförekomst (sand- och grusförekomst) SE752359-173297 ligger sydväst om 
Nunasvaara, på södra sidan av Torneälven.  

 

5.5.3 Aspekter 

Anläggning och gruvdrift av framtida gruvor medför brytning under befintlig grundvattentrycknivå. I driftskedet 

medför dränering av dagbrotten och underjordsgruvorna en tillfällig grundvattensänkning. Effekten av 

grundvattensänkningen är att grundvattenförhållandena i närområdet påverkas i både jord och berg. 

Anläggandet av sand- och gråbergsmagasinet innebär att ett mindre vattenområde fylls över. 

Länshållning under grundvattennivån innebär att ett inläckage av vatten sker till dagbrotten och till 

underjordsgruvor. Flödet styrs huvudsakligen av grundvattenbildningen samt jordlagrens och berggrundens 

genomsläpplighet, avstånd till hydrauliska gränser, brytningsdjup, grundvattenmagasinets mäktighet samt 

dagbrottens storlek.  

I slutskedet när alla dagbrott är i drift beräknas inläckaget av grundvatten till dagbrotten till 1 500 m3/d och det 

kumulativa påverkansområdets radie till ca 600 m. Till det beräknade inläckage tillkommer direkt nederbörd på 

dagbrottsytan som beräknas uppgå till ca 100 m3/d vilket gör att det totala länshållningsbehovet bedöms uppgå 

till 1 600 m3/d. Länshållningsvolymerna vid brytning i underjordsgruvorna är ännu inte redovisade. 

Utsträckning av påverkansområdet i olika skeden har beräknats. Deformationszoner öster om Hosiorinta kan 

komma att påverka påverkansområdets utsträckning. Spricksystemen kan utgöra en s.k. positiv rand vid kontakt 

med ”avsänkningstratten” och därmed begränsa effekterna av länshållning bortom sprickzonerna. Däremot kan 

avsänkningen följa de mest vattenförande sprickzonerna och ha en mer nord-sydlig utsträckning i dess östra 
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del. Bolaget har låtit genomföra ett antal studier för att kunna förutsäga vattenkvaliteten i det överskottsvatten 

som kommer att släppas ut till recipienten.  

Gråberget och anrikningssanden är båda potentiellt syrabildande och innehåller förhöjda halter av metaller. 

Sand- och gråbergsmagasin kommer därför att utföras med tätning i botten och tät täckning att minska 

syretransporten till en ur miljösynpunkt acceptabel nivå samt att minimera infiltration av vatten (och därmed 

även lakvattenbildningen). Avvattningen av gruvorna kan medföra oxidation av potentiellt syrabildande och 

metallhaltigt berg som kan spridas genom infiltration via grundvatten och via länshållningsvatten. Även 

dagvatten från upplagsytor och andra ytor inom industriområdet kan komma att förorenas genom kontakt med 

potentiellt syrabildande material med höga metallhalter. 

Allt dagvatten och länshållningsvatten från gruvorna och läckagevatten från sand- och gråbergsmagasinet och 

ytavrinning från gruvområdet kommer att samlas upp och behandlas och renas innan utsläppet sker till recipient. 

De högsta halterna som beräknats uppkomma under denna tidsperiod har använts för att bedöma effekterna 

av utsläppet för att göra en konservativ bedömning.  

5.5.4 Potentiella konsekvenser 

Den del av Hosiojärvis tillrinningsområde som sammanfaller med påverkansområdet för grundvatten i slutskedet 

av dagbrottsbrytningen bedöms uppgå till 50 % av det totala tillrinningsområdet för sjön. Även hårdgöring av 

ytor inom sjöns avrinningsområde påverkar flödet till sjön. Grundvattenavsänkningen innebär lägre inflöde till 

sjön och därmed kraftigt förändrad vattenbalans för Hosiojärvi, med sjunkande vattennivåer som följd. Ändringar 

i flödena av vatten till sjön och bäckarna kan påverka den ekologiska funktionen i dessa och därmed påverka 

Natura 2000-området. Möjligheterna att uppnå de beslutade miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten 

Torneälven bedöms dock inte försämras eftersom flödesförändringen orsakad av verksamheten är liten, som 

mest ca 0,1 promille i förhållande till flödet i älven. 

Även för västra bäcken riskerar flödet att påverkas negativt då ca 15–20 % av dess tillrinningsområde hamnar 

innanför påverkansområdet för dagbrottet. 

Länsvatten från dagbrottet och lakvatten från upplag av malm och sand- och gråbergsmagasinet innehåller olika 

typer av föroreningar som metaller och kväve vilket kan ge påverkan på Hosiojärvi, östra bäcken och i slutändan 

Torne älv om detta släpps ut orenat. 

5.5.5 Försiktighetsmått och skyddsåtgärder  

 Grundvattenrör kommer installeras i området för att möjliggöra uppföljning av grundvattenkvaliteten före, 

under och efter den planerade verksamheten.  

 En mätstation för ytvatten har installerats i den bäck som avvattnar sjön Hosiojärvi.  

 För att skydda grundvattnet i isälvsavlagringen söder om Hosiojärvi kommer området inte att exploateras 

utan anrikning och sand- och gråbergsmagasinet kommer att placeras norr om sjön.  

 Sand- och gråbergsmagasinet kommer även att utformas som en tät konstruktion för att förhindra läckage 

av föroreningar, exempelvis metaller till grundvattnet.  

 För att skydda grundvatten kommer allt vatten genomgå rening innan det släpps ut.  

 Det behandlade vattnet kommer att släppas till Hosiojärvi för att säkerställa att vattennivån i sjön är 

acceptabel. Inom anläggningen kommer bassänger anläggas för att kunna kvarhålla vatten med målet att 

följa den naturliga variationen i vattenflöden genom sjön.  

 Avskärande diken kommer att anläggas för att avleda rent vatten för att minimera mängden vatten som 

behöver rening.  
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 Dagvatten från ytor som kan vara förorenade samlas upp och renas för att förhindra att föroreningar 

infiltrerar till grundvattnet.  

 Anrikningssand och gråberg kommer att hanteras tillsammans i en tät och täckt 

utvinningsavfallsanläggning med uppsamling och rening av lakvatten.  

 Vattenkvalitet och volymer på det vatten som släpps ut kommer att kontrolleras enligt ett 

egenkontrollprogram. Kontrollprogrammet kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och 

utformningen kommer att följas upp kontinuerligt under gruvans drifttid.  

 Efter avslutad verksamhet och efterbehandling av området kommer ytvatten att renas om behov uppstår 

tills dess att vattenkvaliteten är acceptabel att brädda utan rening.  

 Efterbehandling av verksamhetsområdet inklusive sand- och gråbergsmagasin och dagbrott kommer 

utföras enligt BAT, bästa möjliga tekniken (best available technique) för att minimera riskerna att 

grundvatten förorenas efter drifttiden.  

 Ett kontrollprogram kommer att upprättas med kontinuerliga nivåmätningar i Hosiojärvi, regelbundna 

mätningar av grundvatten- och ytvattenkvalitet med avseende på huvudelement, näringsämnen och 

spårmetaller. 

 
5.5.6 Konsekvenser  

Grundvatten kommer att läcka in i gruvorna men renat överskottsvatten från verksamheten kommer att 

användas för att upprätthålla vattennivån i Hosiojärvi och flödet i östra bäcken. Då sjön inte dräneras till 

isälvsavlagringen söder om denna förväntas verksamheten inte ha någon negativ påverkan på vare sig kvalitet 

eller kvantitet av grundvattnet där. Ingen påverkan på vare sig kvalitet eller uttagskapacitet förväntas heller 

uppkomma på de grundvattenförekomster som finns uppströms och nedströms Torne älv då dessa ligger väl 

utanför påverkansområdet för grundvattenavsänkningen. Utsläppet av renat överskottsvatten till Hosiojärvi 

kommer inte att påverka ytvattenkvaliteten i Torne älv och kan därför inte påverka grundvattenkvaliteten i 

grundvattenförekomsterna. 

5.5.7 Sammanfattande bedömning 

Dagvatten, som definieras som smältvatten och regnvatten som tillfälligt rinner av hårda underlag, främst inom 

industriområdet, kommer att samlas upp och ledas via gravitation eller pump till anläggningen för olje- och 

grafitseparation. 

Lokalt kommer grundvattennivån i området påverkas under verksamhetens driftstid men denna kommer att 

återställas när brytningen är avslutad och återställningen genomförts. Ingen påverkan förväntas på vattennivån 

i Hosiojärvi eller flödet i östra bäcken samt på grundvattenförekomsterna eller dricksvattentäkter. Efter 

genomförd efterbehandling av verksamhetsområdet inklusive sand- och gråbergsmagasin och dagbrott enligt 

BAT, bästa möjliga tekniken (best available technique) bedöms konsekvenserna på både kort och lång sikt som 

små. Därmed bedöms konsekvenserna för grundvatten som små till måttliga. 
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Tabell 6: Konsekvensbedömning grundvatten. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Irreversibel i den mening 

att påverkan pågår mer 

än en generation (mer 

än 25 år).  

Reversibel (pågår mellan 

2 och 25 år). 

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år).  

 

Påverkar kvaliteten hos 
recipienten på ett sådant 
sätt att dess funktion 
upphör.  
 

Kan påverka ett annat 

land 

Påverkar kvaliteten hos 

recipienten, men inte på 

ett sådant sätt att dess 

funktion upphör. 

Lokal/regional påverkan 

Påverkar varken kvalitet 

eller funktion hos 

recipienten.  

Lokal påverkan. 

Ingen märkbar påverkan 

på recipienten. 

 

5.6 Naturmiljö 
Naturmiljö är ett samlat begrepp som används för att beskriva förhållanden avseende naturtyper, livsmiljöer, 

arter och ekologiska funktioner inom ett område. Naturmiljö omfattar både orörda naturområden, sjöar och 

vattendrag, såväl som mänskligt konstruerade naturmiljöer såsom parker i stadsmiljöer, åkrar och 

skogsplantager. Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen bland arter och livsmiljöer. Olika 

naturmiljöer har olika förutsättningar för att hysa biologisk mångfald. Fungerande ekosystem och biologisk 

mångfald är en förutsättning för de ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av, som exempelvis 

pollinering, vattenreglering och luftrening. Sverige har skrivit under den internationella konventionen om 

biologisk mångfald där vi förbinder oss till hållbart nyttjande och bevarande av den biologiska mångfalden. 

Flertalet av de svenska miljömålen berör frågan om biologisk mångfald men framför allt ”Ett rikt växt- och djurliv” 

beskriver det övergripande målet att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. De juridiska ramarna för naturmiljöarbetet styrs av miljöbalken som 

rymmer bestämmelser för att skydda och vårda värdefulla naturmiljöer och för att bevara den biologiska 

mångfalden. Artskyddsförordningen reglerar skydd av arter. 

5.6.1 Bedömningsgrunder 

Naturvärde har bedömts enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014). Bedömningen 

görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop och resulterar i fem olika kategorier, naturvärdesklass 1 till 5. 

I den senaste naturvärdesinventeringen utpekades bara naturvärden i klass 1 till 3 på grund av lägre klassar 

används mest för områden som är tydligt påverkat av mänsklig aktivitet.  

 Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1, vilket till exempel kan innebära att en biotop (område med 

enhetlig miljö och artsammansättning) är nationellt eller internationellt sällsynt eller hotad (till exempel 

vissa Natura2000-naturtyper) och/eller att hotade arter förekommer.)) 

 Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara 

av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Till exempel 

kan Skogsstyrelsens nyckelbiotoper vara exempel på sådana områden. 

 Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel på sådana områden. 
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Skyddade och rödlistade arter har identifierats utifrån artskyddsförordningen och artdatabankens rödlista 

(sårbar (VU), starkt hotad (EN) respektive kritiskt hotad (CR) samt nära hotade (NT)). Även arter som utsetts 

som ansvarsarter för Norrbotten har ingått i inventeringen. De ansvarsarter som är relevanta för området är 

tajgakrokmossa, trådbrosklav, nordlig blombock och flodpärlmussla. Övriga ansvarsarter (fjällräv, fjällgås, 

hänggräs, järv och laestadievallmo) har ingen naturlig förekomst i området och har därmed inte eftersökts. 

5.6.2 Skyddad natur 

Varken naturreservat eller nationalparker förekommer inom eller i närheten av det tänkta verksamhetsområdet. 

Närmsta naturreservat, Pauranki, ligger uppskattningsvis en mil västerut.   

Fem kilometer nordväst om Hosiorinta ligger ett skogligt biotopskyddsområde.  

5.6.3 Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventeringar har genomförts 2015-2019 (Pelagia, 2020a och Pelagia, 2020b). Stora delar av 

inventeringsområdet väster om Nunasvaaravägen utgörs av kalhygge, ungskog och drygt medelålders 

barrblandskog med viss dominans av tall. Partier med äldre barrblandskog med inslag av björk finns främst i 

den sydvästra delen av inventeringsområdet. Även en mindre andel våtmark i form av myr och sjö finns i 

området väster om skogsbilvägen. Död ved förekommer i liten mängd och då framför allt som torrakor.  

Topografin öster om Nunasvaaravägen är betydligt flackare med myrmark som genomkorsas av låga åsar 

i framför allt sydvästlig till nordostlig riktning, jämfört med det kuperade området väster om skogsbilvägen. 

Åsarna domineras i stort av tallskog, allt från hygge till ungskog till gammal skog, men i kanterna mot myrmark 

övergår tallskogen från barrblandskog till sumpgranskog. Myrarna i området är relativt stora: vissa myrar är 
öppna medan andra är tallbevuxna och vissa myrar är typiska fattigmyrar medan andra är typiska rikkärr. Död 

ved förekommer i betydligt större omfattning, både som lågor och torrakor, i området öster om vägen jämfört 

med området väster om vägen.  

I området finns ett antal kända utpekade naturvärden. Dessa är:  

 Det utpekade Natura 2000-området består av vattensystemet Torne älv/Kalix älv som i Västeuropa är ett 

av få riktigt stora oreglerade vattensystem.  

 De två större myrkomplexen, Jakojänkkä i nordost och Mukkanivanjänkkä i öst/sydöst inom 

inventeringsområdet har av Våtmarksinventering (VMI) bedömts ha högt naturvärde (klass 2).  

 Skogsstyrelsen har pekat ut två nyckelbiotoper inom inventeringsområdet, dels i anslutning till myren 

Jakojänkkä bestående av äldre urskogsartad tall- och granskog, dels vid sjön Hosiojärvi bestående av 

äldre grova och spärrgreniga träd. I väster tangerar inventeringsområdet en nyckelbiotop bestående av 

äldre lövrik barrnaturskog.  

 I anslutning till och till största del överlappande med nyckelbiotopen vid myren Jakojänkkä har 

Skogsstyrelsen upprättat ett naturvårdsavtal angående den urskogsartade tall- och granskogen.  

Resultat från naturvärdesinventeringarna sammanfattas nedan: 

 Inom det planerade verksamhetsområdet identifierades ett område med högt naturvärde (klass 2) som 

sammanfalla med det planerade dagbrottet vid Nunasvaara Södra, se Figur 14.   

 I Norra delen av området, vid fyndigheten Niska Norra, finns ett område som bedömts ha högt naturvärde. 
I västra delen av objektet finns ett rikkärr med stor förekomst av myrbräcka som är rödlistad i kategorin 

nära hotad (NT). I området med myrbräcka noterades även bland annat späd skorpionmossa, svanmossa, 

långskaftad svanmossa, piprensarmossa, ängsnycklar, trindstarr och sumparv. Både långskaftad 

svanmossa och ängsnycklar är listade i Artskyddsförordningen samt rödlistade i kategorin nära hotad (NT). 
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Inom hela objektet fanns flera rikkärr men inget annat rikkärr där myrbräcka växte men väl diverse 

brunmossor och ängsnycklar. I gransumpskogarna som kantade myrmarkerna gjordes flera fynd 

av gammelgransskål, violmussling och knottrig blåslav, alla tre rödlistade i kategorin nära hotad (NT). 

På talltorrakor på skogsholmar eller på myrar noterades blanksvart spiklav, dvärgbägarlav och ladlav, 

även dessa tre arter är rödlistade i kategorin nära hotad (NT). Fyra rödlistade arter i kategorin sårbar (VU) 

noterades inom objektet, dvärgsparv, grenlav, lappmes och sävsparv, där observationen av lappmes dock 

låg utanför häckningssäsongen.  

 Utanför verksamhetsområdet finns det ytterligare fyra identifierade naturvärden. Söder om Niska södra 

ligger ett område med högsta naturvärde (klass 1) bestående av gammal tallskog med omgivande myr. 

Öster om Niska Södra ligger ett område med högt naturvärde (klass 2) rikkärr och en äldre 

gransumpskog. Norr om Niska Södra finns också ett område med högt naturvärde, rikkärr och äldre skog. 

Öster om Niska Norra ligger ett område med påtagligt naturvärde (klass 3). 
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Figur 14: Resultat från naturvärdesinventeringen. 

5.6.4 Skyddade och rödlistade arter 

En bedömning har utförts av konsekvenser för skyddade och rödlistade arter enligt artskyddsförordningen och 

artdatabankens rödlista samt arter som utsetts som ansvarsarter för Norrbotten. De arter som påträffats inom 

eller i direkt anslutning till verksamhetsområdet är alla vanliga i Norrbotten.  



2021-05-11 20439706

 

 
 37 

 

Skyddade och rödlistade arter har identifierats utifrån artskyddsförordningen och artdatabankens rödlista 

(sårbar (VU), starkt hotad (EN) respektive kritiskt hotad (CR) samt nära hotade (NT)). Även arter som utsetts 

som ansvarsarter för Norrbotten har ingått i inventeringen. De ansvarsarter som är relevanta för området är 

tajgakrokmossa, trådbrosklav, nordlig blombock och flodpärlmussla. Övriga ansvarsarter (fjällräv, fjällgås, 

hänggräs, järv och laestadievallmo) har ingen naturlig förekomst i området och har därmed inte eftersökts. 

Arterna och artgrupperna som finns listade i artskyddsförordningen som hittades vid inventeringarna redovisas 

i Tabell 7. De arter eller artgrupper som hittades inom det område som kommer tas i anspråk för verksamheten 

(orre, lummer, vitmossa och renlav) är alla vanliga inom Norrbotten och deras bevarandestatus kommer inte 

påverkas av planerad verksamhet.  

Tabell 7: Fynd av skyddade och rödlistade arter inom inventeringsområdena. 

Artskyddsförordningen Rödlistade, nära hotad (NT) Rödlistade, sårbar (VU) 

Orre Motaggsvamp Fläckporing 

Tjäder Granticka Goliatmusseron 

Salskrake Rosenticka Tallstocksticka 

Silvertärna Violmussling Gräddporing 

Smålom (NT) Hornvaxskinn Grenlav 

Sångsvan Nordtagging Liten sotlav 

Tretåig hackspett (NT) Vitplätt Lappmes 

Trana Vedflamlav Sävsparv 

Grönbena Ladlav Dvärgsparv 

Hökuggla Dvärgbägarlav Tornseglare 

Stenfalk Blanksvart spiklav  

Huggorm Gammelgransskål  

Skogsödla Knottrig blåslav  

Vanlig groda Stiftgelélav  

Lummerväxter Röd trolldruva  

Renlavar Reliktbock  

Vitmossor Ängspiplärka  

Orkideér Buskskvätta  

Lappranunkel Spillkråka  

Myrbräcka (NT)   

Långskaftad svanmossa (NT)   
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Figur 15: Skyddade och rödlistade arter som noterades inom inventeringsområdet. 

En rödlistad art (lappmes) hittades inom det område som kommer omfattas av dagbrottet (Figur 15). Borttagning 

av hålträdet bedöms inte påverka lappmesens bevarandestatus lokalt. Talga åtar sig dock att såvitt det är möjligt 

att flytta det hålträd som lappmesen häckat i till en lämplig plats utanför verksamhetsområdet. Övriga rödlistade 

arter bedöms inte påverkas negativt av den planerade verksamheten.  

Inga av de arter som utsetts som ansvarsarter för Norrbotten hittades vid inventeringarna och därmed bedöms 

dessa arter inte påverkas av planerad verksamhet. 
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5.6.5 Sammanfattande bedömning 

Naturvärden 

Med hänsyn till att den planerade anläggningen är lokaliserade för att undvika områden med höga naturvärden 

samt att ianspråktagen mark succesivt efterbehandlas så bedöms konsekvenserna av verksamheten som 

måttlig eftersom påverkan är lokal och reversibel. Detsamma gäller för områden som påverkas av den tillfälliga 

grundvattenavsänkningen det vill säga påverkan blir lokal och reversibel.  

Tabell 8: Konsekvensbedömning naturvärden. 

Stora    Måttliga Små Obetydliga 

Irreversibel i den mening 

att påverkan pågår mer 

än en generation (mer 

än 25 år).  

Reversibel (pågår 

mellan 2 och 25 år).  

 

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år).  

 

Marginell förändring 

jämfört med bakgrunds-

förhållanden. 

Påverkar kvaliteten hos 

recipienten på ett sådant 

sätt att dess funktion 

upphör. 

Påverkar kvaliteten hos 

recipienten, men inte på 

ett sådant sätt att dess 

funktion upphör. 

Påverkar varken kvalitet 

eller funktion hos 

recipienten. 

Ingen märkbar påverkan 

på recipienten. 

Kan påverka ett annat 

land. 

Lokal/regional påverkan. Lokal påverkan.   

 

Artskyddsförordningen 

De arter som finns inom eller i direkt anslutning till verksamhetsområdet är alla vanliga i Norrbotten. 

Verksamheten bedöms därmed inte påverka eller försämra bevarandestatusen för dessa. Konsekvenserna av 

verksamheten för skyddade arter bedöms därmed som obetydliga. 

Tabell 9: Konsekvensbedömning artskyddsförordningen. 

Stora   Måttliga  Små Obetydliga 

Irreversibel i den mening 

att påverkan pågår mer 

än en generation (mer 

än 25 år).  

Reversibel (pågår mellan 

2 och 25 år).  

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år).  

Marginell förändring 

jämfört med bakgrunds-

förhållanden. 

 

Rödlistade arter 

Med planerade skyddsåtgärder för den rödlistade art som påverkas av gruvverksamheten bör konsekvenserna 

bli små.  

Tabell 10: Konsekvensbedömning rödlistade arter. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga  
Irreversibel i den mening 

att påverkan pågår mer 

än en generation (mer 

än 25 år).  

Reversibel (pågår mellan 

2 och 25 år).  

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år).  

Marginell förändring 

jämfört med bakgrunds-

förhållanden. 
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Ansvarsarter 

Inga av de ansvarsarter som skulle kunna vara aktuella har hittats vid inventeringarna, konsekvenserna av 

verksamheten får därmed anses vara obetydliga.  

Tabell 11: Konsekvensbedömning ansvarsarter. 

Stora   Måttliga  Små Obetydliga  
Irreversibel i den mening 

att påverkan pågår mer 

än en generation (mer 

än 25 år).  

Reversibel (pågår mellan 

2 och 25 år).  

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år).  

Marginell förändring 

jämfört med bakgrunds-

förhållanden. 

 

5.7 Friluftsliv 
Talga har genomfört en undersökning av friluftslivet i Nunasvaaraområdet, med hjälp av både enkät och 

workshop. Sammanfattningsvis framkom att området mestadels används för vistelser i skog och mark, båt- och 

snöskoterkörning, bär- och svampplockning, bad i älven, promenader, skidåkning, jakt, picknick och grillning. 

Området används året runt, men något mindre under vintertid. Det finns en oro för att gruvverksamhet ska 

påverka vattnet i sjöar och älvar och att bär kan bli påverkade av verksamheten genom damm och förorening 

av vatten och mark. Det finns även oro för att området för jakt och fiske påverkas och att antalet djur minskar i 

närområdet runt gruvan, samt oro för störningar vid vistelse i stugområdet genom ökad trafik, lukt, buller och 

damning. Även förändrad utsikt då det obrutna naturområdet blir till gruvverksamhet har tagits upp som en 

negativ konsekvens. Ofta har den privata marken och stugorna ärvts genom generationer och det finns 

traditioner och kunskap om naturen och kulturen i området. Om området förändras finns det en risk att kunskap 

försvinner. Torneälven och en zon på cirka 1 km på vardera sida om älven utgör riksintresse för friluftsliv. 

5.7.1 Bedömningsgrunder 

Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse som är 

individuell och skapar värde på olika sätt, för olika människor. Oavsett vilken aktivitet är det gemensamma att 

naturen är som arena där allemansrätten är en grund för friluftsliv. Definitionen av friluftsliv enligt 

Naturvårdsverket, som har det samordnande ansvaret för regeringens friluftspolitik, är: ”Friluftsliv är vistelse och 

fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”. 

Nationella friluftsmål 

Regeringen har beslutat tio friluftsmål december 2012 med utgångspunkten att friluftslivet ska bidra till hälsa, 

naturförståelse och regional utveckling.  

  Tillgänglig natur för alla 

  Skyddade områden som resurs för friluftslivet  

  Starkt engagemang och samverkan  

  Allemansrätten  

  Tillgång till natur för friluftsliv  

  Attraktiv tätortsnära natur  

  Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  
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  Ett rikt friluftsliv i skolan  

  Friluftsliv för god folkhälsa  

  God kunskap om friluftslivet  

Agenda 2030  

I Agenda 2030 förespråkas att friluftsliv och vistelse i naturen kan bidra till hälsa, naturförståelse och regional 

utveckling. Till de nationella målen kan kopplingarna till hälsoarbete, ekosystem och biologisk mångfald och 

grönområden i städer tydligast.  

Miljökvalitetsmålen 

I åtta av de sexton nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om finns friluftsliv med.  

Miljöbalken 3 kap 6 §  

"Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 

deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 

ska särskilt beaktas." 

Allemansrätten 

Allemansrätten är en grund för friluftsliv. Den anger vad som är tillåtet och att alla har tillgång och ansvar för 

naturen.  

Kiruna kommun översiktsplan 

Riksintresse för friluftsliv, rennäring, värdefulla ämnen och material, kommunikationer (väg E10, E45 och 395), 

kulturmiljövård, naturvård, totalförsvaret (influensområde väderradar), Natura 2000 habitatdirektivet samt 

yrkesfisket finns i Vittangibygden. 

5.7.2 Konsekvensbedömning 

Aspekter 

Etableringen av gruvan innebär att mark som i dagsläget kan användas till olika former av rekreation och 

friluftsliv tas i anspråk av verksamheten och inte längre är tillgänglig under tid verksamheten pågår. Även andra 

störningar som buller, lukt, ljus, trafik och förändrad landskapsbild kan innebära att även områden utanför själva 

verksamhetsområdet inte längre är lika attraktivt för denna typ av aktiviteter. Utsläpp av vatten från 

verksamheten kan innebära en förändrad ekologi i recipienten som kan påverka möjligheterna för exempelvis 

fiske. 

Potentiella konsekvenser innanför planområdet 

Potentiella konsekvenser kan vara följande: 

 Förlust av områden för bär- och svampplockning, jakt, fiske i Hosiojärvi, vandring, skoterkörning 

 Bullerstörning i område som i nuläget är relativt tyst. 

 Ljusförorening under vintertid i ett område som i dagsläget inte är belyst. 

 Vegetation nära vägen kan utsättas för damm. 

 Ändrad landskapsbild (se även avsnitt 5.2) 

Positiva konsekvenser är att området kommer vara tillgängligt året runt när Nunasvaaravägen är öppen året 

runt. 
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Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Utanför planområdet är det främst buller, ljus och det ändrade landskapsbild som kan vara störande. Det kan 

dock vara att jakt försvåras i närheten av verksamheten på grund av minskade antal djur som vistas runt 

gruvområdet. 

Försiktighetsmått och åtgärder 

För att minimera verksamhetens negativa påverkan på friluftslivet i området planeras ett antal åtgärder:  

 Bullerdämpande åtgärder i verksamheten och regelbundna mätningar av bullernivåerna.  

 Begränsning av ljusspridning utanför verksamhetsområdet.  

 För att minska det visuella intrycket kommer byggnader att utformas för att smälta in i landskapet. En 

planbestämmelse som reglerar högsta tillåtna nockhöjd införs också i detaljplanen. Denna bestämmelse 

reglerar att byggnader inte kan utformas högre än 30 meter. Även sand- och gråbergsmagasinets 

utformning är begränsat till en viss höjd (ca +310 RH2000). Vad gäller exempelvis master regleras en 

högsta totalhöjd anpassad till Nunasvaarabergets höjd. Detta för att minimera påverkan på 

landskapsbilden och landskapets siluett betraktat på avstånd. 

 Inom planområdet begränsas bebyggandets omfattning inom den del som utgör riksintresse för friluftsliv, 

naturvård och yrkesfiske. Inom detta område tillåts endast enstaka mindre teknikbyggnader som har en 

byggnadsarea på högst 150 kvm och en byggnadshöjd på högst 10 meter. 

 Delar av gruvområdet kommer stängslas in, medan stora delar fortsatt kommer vara tillgängliga för 

allmänheten. 

 Åtgärder vidtas för att minimera damning.  

 Befintlig väg används för att nå området, ingen ny mark tas i anspråk. Upprustningen av vägen innebär 

även att tillgängligheten till området för rekreation av olika slag förbättras och tillgängliggörs även vintertid. 

 Återställning av dagbrott och industriområde utförs allteftersom redan under drifttiden.  

 Efter att brytningen slutförts kommer området att återställas. Området kan anpassas till kommande 

generationers behov av anläggningar och/eller landmärken.  

 Infrastruktur som innehar värde för framtida markanvändning kvarlämnas medan övrig infrastruktur 

avlägsnas.  

 Jaktmarker kan återetableras inom det efterbehandlade verksamhetsområdet.  

 Utbildning om gruvan, områdets historia och friluftslivets värden för anställda och lokalsamhället.  

 Dialog med lokala intresseföreningar för att identifiera värden för friluftslivet och hur de påverkas så att 

Talga kan minimera påverkan, tex genom förbättrad tillgänglighet till vindskydd och grillplatser i området. 

5.7.3 Sammanfattande bedömning 

Med ovan nämnda skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minimera störningar och därmed bevara 

områdets värden för friluftslivet bedöms konsekvenserna av verksamheten som obetydliga. Både i ett lokalt och 

regionalt perspektiv tas ett mindre område i anspråk under den period verksamheten pågår, för att därefter 

återställas. Tillgängligheten till området förbättras även då Nunasvaaravägen kommer att vara öppen året runt. 

Talga kommer också vidta åtgärder för att i samråd med lokala intresseföreningar förbättra möjligheterna till 

rekreation i närområdet.  
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Tabell 12: Konsekvensbedömning friluftsliv. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional påverkan. Lokal påverkan. Obetydlig påverkan. 

 

5.8 Trafik 
5.8.1 Förutsättningar 

I nuläget finns det en ca 6 kilometer lång grusväg, Nunasvaaravägen, från det planerade gruvområdet, , Vägen  

passerar över Torneälv innan den ansluter till E45 strax öster om rastplatsen Suptallen. Vägen fungerar främst 

för angöring till befintliga fritidshus som ligger söder om planerat verksamhetsområde för gruvverksamhet. 

Planerad gruvverksamhet innebär en ökning av trafikrörelser på vägen, där den största förändringen är 

ökningen av tyngre transporter. Bolaget planerar att tillsammans med vägsamfälligheten genomföra 

uppgraderingar av Nunasvaaravägen för att öka säkerheten, minimera påverkan av transporter till och från 

verksamheten samt säkerställa att vägen är väl underhållen och att transporter kan ske året runt. Bolaget 

kommer även att i samråd med Trafikverket förbättra anslutningspunkten till E45 för en ökad säkerhet. 

Åtgärderna omfattar breddning av vägen och en avkörningsfil för fordon som kommer från väster på E45. 

Bolaget kommer även att undersöka möjligheterna till en framtida elektrifiering av både interna och externa 

transporter som ett led i att bidra till målet om en fossil-oberoende fordonsflotta 2030. 

5.8.2 Bedömningsgrunder 

Trafikförordningen (1998:1276) reglerar storleken på fordon som får framföras på allmän väg. En lastbil får 

inte överstiga en bredd på 260 cm eller en längd på 24 meter. Trafikverket Region Nord utfärdar föreskrifter 

för vägnätet i Norrbotten. 

Den beräknade trafikeringen till och från gruvan jämförs med statistik Trafikverkets statistik över trafikeringen 

på E45.  

E45 och E10 har bärighetsklass BK4, vilket innebär trafik upp till 74 ton. Trafikverkets målsättning är att i 
framtiden upplåta hela BK1-vägnätet för BK4.  
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Figur 16: Kartan visar planerad intern vägstruktur inom gruvverksamhetsområdet. 

5.8.3 Konsekvensbedömning  

Aspekter 

Inkommande och utgående transporter till gruvverksamheten kommer att använda Nunasvaaravägen. När 

driften påbörjats kommer inkommande transporter huvudsakligen att bestå av leveranser av bränsle, reagenter 

och förbrukningsvaror, men även av personaltransporter till verksamhetsområdet. Utgående transporter 

kommer att bestå av grafitkoncentrat till förädlingsanläggningen. Interna transporter kommer att bestå av 
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lastbilstransporter med sprängd malm, primärkrossad malm, gråberg och anrikningssand runt om på 

verksamhetsområdet.  

Parkering, lastning och lossning anordnas inom verksamhetsområdet. Utfart kommer endast anordnas mot 

Nunasvaaravägen.  

Interna transporter inom gruvområdet kommer att variera mycket över året men även mellan år beroende på 

hur mycket brytning som sker. Majoriteten av de interna transporterna kommer att ske under april till september 

då brytningen pågår i dagbrottet.  

Externa transporter består av inkommande leveranser, persontransporter samt utgående leveranser av produkt. 

Majoriteten av transporterna är persontransporter och varierar över året på samma sätt som de interna 

transporterna med en ökad mängd transporter under april till september. Utgående leveranser av produkt är 

jämnare över året då anrikningsprocessen pågår i samma takt under hela året. Totalt beräknas de externa 

transporterna uppgå till runt 400 transporter per dygn under vinterhalvåret och runt 700 transporter per dygn 

under sommarhalvåret. Av dessa är antalet tunga transporter cirka 40 under vinterhalvåret och cirka 60 under 

sommarhalvåret. Transporterna sker 7 dagar i veckan.  

En ökad trafikering kan innebära större risk för olyckor för bilar men även djur, exempelvis renar kan vara 

inblandade. En ökad trafikering kommer även innebära högre bullernivåer i området, samt ökad spridning av 

damm från vägen under torrare perioder. 

Alternativ till lastbilstransporter har undersökts av ÅF, bland annat att transportera material med järnväg hela 

eller delar av sträckan. Inget av alternativen bedömdes som kostnadsmässigt genomförbara på grund av för låg 

volym av produkt. 

Under byggskedet kommer inkommande trafik bestå av leveranser av byggmaterial, utrustning och maskiner. 

Omfattningen av transporterna kommer variera under byggnationen och är svår att uppskatta. Inga utgående 

transporter förväntas under byggskedet annat än persontransporter och av maskiner vid avetablering.  

Vid avslutning av verksamheten och återställning av området kommer inkommande trafik bestå av leveranser 

av material som inte kan tas inom området, exempelvis bentonit för täckning av sand- och gråbergmagasinet. 

Utgående transporter kommer att bestå bland annat av bortforsling av de maskiner och utrustning som använts 

inom verksamheten. Till dessa transporter tillkommer även transporter av personal och de maskiner som 

används för återställningsarbetet. 

Potentiella konsekvenser innanför planområdet 

Verksamheten vid gruvan i Nunasvaara kommer att innebära en ökning av trafiken i området. Framför allt 

Nunasvaaravägen kommer att få en märkbart ökad mängd transporter då denna inte är särskilt trafikerad i 

nuläget. En ökad trafikering kan innebära större risk för olyckor där bilar men även fauna, exempelvis renar kan 

vara inblandade. En ökad trafikering kommer även innebära högre bullernivåer i området samt ökad spridning 

av damm från vägen under torrare perioder. 

Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Trafiken kommer öka även på vägarna E45 och E10. Med en trafikering till och från gruvan på cirka 700 fordon 

per dag kommer den totala trafikeringen på E45 sträckan mellan Vittangi och Svappavaara som mest öka med 

ca 30 % under sommarhalvåret. Andelen tunga transporter på sträckan mellan Vittangi och Svappavaara kan 

öka med 15-25 %. Under vinterhalvåret är ökningen lägre då antalet transporter är färre när ingen brytning i 

dagbrott pågår. Med genomförda förbättringar av Nunasvaaravägen samt förbättring av anslutningen till E45 

kommer trafiksäkerheten öka. Framkomligheten kommer även att öka då Nunasvaaravägen kommer att kunna 

vara öppen även under tjällossning. 
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Försiktighetsmått och skyddsåtgärder 

Bolaget planerar att tillsammans med vägsamfälligheten genomföra uppgraderingar av Nunasvaaravägen för 

att öka säkerheten, minimera påverkan av transporter till och från verksamheten samt säkerställa att vägen är 

väl underhållen. Bolaget kommer även att i samråd med Trafikverket förbättra anslutningspunkten till E45 för 

en ökad säkerhet. Korsningen kan exempelvis få en avkörningsfil på E45 för säkrare vänstersvängar. 

Bolaget kommer även att undersöka möjligheterna till en framtida elektrifiering av både interna och externa 

transporter som ett led i att bidra till målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. 

5.8.4 Sammanfattande bedömning 

Konsekvensen av trafiken till och från gruvan bedöms vara liten till måttlig med tanke på den mindre ökningen 

av trafikeringen på en sträcka som i dagsläget är relativt lågt trafikerad. Med genomförda förbättringar av 

Nunasvaaravägen samt förbättring av anslutningen till E45 kommer trafiksäkerheten öka. Framkomligheten 

kommer även att öka då Nunasvaaravägen kommer att kunna vara öppen även under tjällossning. 

Tabell 13: Konsekvensbedömning trafik. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional påverkan. Lokal påverkan.  

 

5.9 Förorenad mark 
I dagsläget pågår ingen industriverksamhet i området och därmed ingen användning eller förvaring av 

kemikalier eller sprängämnen. Tidigare har mindre provbrytningar genomförts av LKAB under 1980-talet och av 

Talga under 2015–2016. Det finns inga rapporterade spill eller föroreningar och ingen misstanke om att 

förorening från tidigare verksamheter finns i området.  

5.9.1 Konsekvensbedömning 

5.9.2 Aspekter 

Då gråberg och anrikningssand som läggs i magasin samt används för återfyllnad av dagbrott och 

underjordsgruvor är potentiellt syrabildande samt innehåller förhöjda halter av metaller finns risk för bildning av 

surt vatten och spridning av metaller till omgivande mark. Metallutlakningen i kinetiska försök på gråberg 

bedömdes som måttlig men efterbehandlingsåtgärderna kommer att kräva kvalificerad täckning eftersom 

gråbergstyperna är bedömda som potentiellt syrabildande. Undersökningen av anrikningssanden är i dagsläge 

inte avslutat men även den bedöms vara potentiell syrabildande. 

Vid industriområdet kommer hanteras andra potentiell förorenande kemikalier om de skulle släppas ut i större 

mängder samt drivmedel för fordon. 

5.9.3 Potentiella konsekvenser inom planområdet 

Lakning av metaller från upplag kan förorena marken runt avfallsmagasinet. 

Spill från transporter med malm eller avfall inom området kan orsaka lokala föroreningar. 

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 med risk för förorening av mark och grundvatten. 

5.9.4 Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Förorening av mark utanför planområdet kan i princip bara uppstå vid transporter från och till området. 
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5.9.5 Försiktighetsmått och åtgärder 

Efterbehandlingen är en viktig del i den pågående planeringen av gruvdesignen. En konceptuell 

efterbehandlingsplan arbetas fram som en del i verksamhetsplaneringen. Syftet med planen är att avsluta 

verksamheten på ett säkert, stabilt och icke-förorenande sätt.  

Ett antal aktiviteter och studier har utförts och pågår som kommer att ge information till utformningen av den 

konceptuella efterbehandling- och avslutningsplanen, inklusive:  

 Jordartsinventering (för att förstå kvantiteten och kvaliteten på material som finns på plats för tätning, 

täckning och avslutande markarbeten)  

 Geokemiska undersökningar av gråberg och riskreducerande design för efterbehandling av syrabildande 

avfall   

 Geotekniska och mineralogiska karakteriseringar av anrikningssand  

 Gruvplaneringsoptimering och brytningsplaner  

 Rennäringsanalys  

 Hydrologiska och hydrogeologiska undersökningar och konsekvensbedömningar (att förstå kontakten 

mellan yt-och grundvatten och hur olika vattenflöden kan utformas för att ansluta efter driften och 

nedläggningen av området)  

Den konceptuella efterbehandlings- och avslutningsplanen kommer att omfatta följande aspekter:  

 Mål för markanvändning efter gruvdrift (identifiering av värdefull markanvändning som kan planeras att 

fortsätta efter gruvdrift)  

 Mål för avslutningen  

 Riskbedömning av avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder  

 Avslutningsstrategier, skadebegränsande åtgärder och förvaltningsåtgärder  

 Avslutningskriterier  

 Bedömda avslutningskostnader  

Industriområdet kommer ha hårdgjorda ytor. Dagvatten från industriområdet fångas upp och renas innan det 

släpps ut. Alla upplag kommer ha lämplig botten. 

Lagring av kemikalier och flytande farligt avfall får endast förekomma på invallad och tät yta försedd med 

nederbördsskydd. Invallningen ska inrymma det största förvaringskärlets volym samt 10 procent av den 

samlade volymen av övriga förvaringskärl. Lagringen ska vara skyddad mot påkörning. Spill och läckage ska 

omgående samlas upp och tas om hand. 

Hantering av kemikalier kommer att ske enligt gällande rekommendationer och regler. Talga kommer att arbeta 

för en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt säker hantering av drivmedel, oljor etc. Tillsyn av maskiner och 

utrustning såsom slangar, ledningar och anslutning kommer utföras regelbundet för att minimera risken för 

läckage och spill 

5.9.6 Sammanfattande bedömning 

Då anläggningen efterbehandlas genom att utföra de avhjälpande åtgärder som beskrivs i 

efterbehandlingsplanen bedöms ett tillfredsställande skydd av mark- och vattenkvalitet, djur- och växtliv, 

naturliga livsmiljöer, landskapsbilden, framtida markanvändning samt andra hälso- och miljöaspekter kunna 
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uppnås på både kort och lång sikt. Efter genomförd efterbehandling av verksamhetsområdet inklusive sand- 

och gråbergsmagasin och dagbrott enligt BAT bedöms konsekvenserna på både kort och lång sikt som små.  

Med hänsyn tagit till de skyddsåtgärder som planeras i form av säker förvaring och hantering bedöms 

konsekvenserna av hanteringen av kemikalier vara små. 

Tabell 14: Konsekvensbedömning förorenat mark. 

Stora  Måttliga Små Obetydliga 

Överskrider gällande 
gränsvärden.  

Inom ramen för gällande 
regelverk, kan överskrida 
riktvärden  

Inom ramen för gällande 
regelverk och riktvärden.  

Marginell förändring 
jämfört med bakgrunds-
förhållanden. 

 

5.10 Avfall  
Utvinningsavfall från verksamheten utgörs av:  

 Gråberg som uppkommer vid losshållning av malm, och vid drivning av nedfarter och orter i 

underjordsgruvorna. Gråberget är ofyndigt berg som måste brytas för att det ska gå att komma åt malmen.   

 Anrikningssand som är den finkorniga restprodukt som uppstår sedan malmen bearbetats i 

anrikningsverket genom malning och flotation.   

 Slam som är en fällningsprodukt som uppkommer vid vattenrening.   

 Ej branschspecifiks avfall. 

5.10.1 Förutsättningar 

Gråberg och anrikningssanden har karakteriserats som potentiellt syrabildande och kommer därför att föras till 

ett kombinerat sand- och gråbergsmagasin som efterbehandlas med kvalificerad täckning med uppsamling och 

rening av lakvatten för att förhindra att föroreningar sprids till recipienten. En avfallshanteringsplan (Golder, 

2020b) har upprättats och kommer att uppdateras vart femte år eller när förutsättningar förändras så att 

avfallshanteringen alltid sker på ett säkert sätt. Annat ej branschspecifikt avfall kommer att hanteras, förvaras 

och omhändertas enligt gällande regler för att förhindra att spill orsakar spridning av föroreningar till mark- och 

grundvatten.  

Med en underjordisk gruva uppstår betydligt mindre mängder gråberg än vid gruvdrift i dagbrott. Gråberg 

kommer att brytas för att skapa en ramp och ventilationsschakt för varje fyndighet. Anrikningssand kommer att 

användas företrädesvis för återfyllning av gruvorna. Allt materialöverskott kommer att användas för att återfylla 

dagbrotten vid Nunasvaara Södra eller placeras i en tät anläggning för lagring av avfall. Om det finns kapacitet 

i Nunasvaara Södras sand- och gråbergsmagasin kommer denna nyttjas. 

Om mängderna som återfylls i dagbrotten är större än tillgänglig volym under den framtida vattenspegeln måste 

en kvalificerad täckning påföras. Den kvalificerade täckningen över återfylld anrikningssand ansluter till 

dagbrottets sidor alternativt omgivande bergyta i nivå med dagbrottskanterna (beroende på återfyllnadsgrad i 

dagbrotten) efter avslutad återfyllning.  

5.10.2 Bedömningsgrunder 

Avfallet ska karakteriseras enligt förordning (2013:319) om utvinningsavfall. Denna förordning innehåller 

bestämmelser om försiktighetsmått för att förebygga eller i möjligaste mån begränsa skadliga effekter på 

människors hälsa och miljön som kan uppkomma till följd av hantering av avfall från industri som utvinner ämnen 
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och material genom att bryta eller på annat sätt ta de från jordskorpan eller som bearbetar eller på annat sätt 

hanterar utvunnet material. 

Utvinningsavfallsförordningen föreskriver att utvinningsavfall ska klassificeras i enlighet med bilaga 4 till 

avfallsförordningen (SFS 2011:972). Vid klassificeringen ska särskild hänsyn tas till avfallets eventuellt farliga 

egenskaper. Vid bedömningen enligt avfallsförordningen om avfallets farliga egenskaper tillämpas gränsvärden 

för farligt avfall i förordning 1357/2014. 

5.10.3 Konsekvensbedömning 

Aspekter 

Vid den planerade brytning och anrikning av malm vid Nunasvaara Södra uppkommer utvinningsavfall som ska 

placeras de första 10 åren av gruvans drift i ett sand- och gråbergsmagasin.  

Vid drift av verksamheten uppkommer även annat avfall än utvinningsavfall, t.ex. avloppsslam, metaller, 

brännbart avfall, plast, wellpapp och träförpackningsmaterial. Farligt avfall som uppkommer i verksamheten 

består exempelvis av spillolja, oljehaltigt slam (från oljeavskiljare), oljefilter, förbrukade trasor och absorberande 

material etc. Ytterligare farligt avfall som produceras inkluderar lysrör, batterier, kemikalier från laboratoriet etc. 

Potentiella konsekvenser inom planområdet 

På grund av dess syrabildande potential behöver gråberg och anrikningssand hanteras varsamt och får inte 

lämnas utsatt för luftsyre på längre sikt annars riskeras uppkomst av surt lakvatten med höga metallhalter. 

Grundvattnet och recipienter i närområdet (Hosiojärvi) kunde få försämrat vattenkvalitet. 

Naturliga vattenflöden (grundvatten, ytligt avrinnande vatten) förändras eftersom vattnet runt magasinet kommer 

att fångas upp och ledas bort respektive till vattenreningen. 

Utvinningsavfall kan om det inte läggs upp på ett stabilt sätt riskera att spridas i omgivningen vid ett ras och 

orsaka förorening av mark, grundvatten och ytvatten.   

Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Om surt lakvatten skulle uppkomma kan en spridning utanför planområdet ske. 

Försiktighetsmått och åtgärder 

Utvinningsavfallet har karakteriserats för att känna till materialens egenskaper och planera hanteringen utifrån 

karakteristikerna. Karakteriseringen har skett i enlighet med utvinningsavfallsförordningen. Under gruvans drift 

kommer fallande gråberg och anrikningssand analyseras regelbunden för att ha bra kontroll över materialets 

egenskaper. 

För att minimera risken för uppkomst av surt lakvatten ska gråberg och anrikningssand samdeponeras i ett 

kombinerat sand- och gråbergsmagasin. Gråberget används för att bygga upp en invallning där 

anrikningssanden deponeras ifrån. Anrikningssanden avvattnats innan den fraktas till magasinet. En torr 

deponering möjliggör att sanden kan schaktas ut och komprimeras som minskar vattenledningsförmågan och 

intrång av luftsyre. 

Ett väletablerat sätt att deponera syrabildande avfall är under vattentäckning. Detta kan uppnås t.ex. genom att 

återfylla avfallet i utbrutna dagbrott eller utbrutna brytningsrum i underjordsgruvor. Avfallet kommer ligga under 

grundvattennivån när grundvattennivån har återhämtat sig.  

Allt vatten som kommer från området samlas upp (lakvatten, dagvatten) samlas upp och leds till två 

reningsanläggningar där vattnet behandlas. Vid reningen av vattnet uppkommer slam som är en 

fällningsprodukt. Slammet räknas som utvinningsavfall.  
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Slam som uppkommer vid vattenreningen avvattnas i geotuber på tät yta och fraktas till lämplig deponi. 

Sand- och gråbergsmagasinet kommer efterbehandlas så fort den har nått sin slutgiltiga kapacitet. 

Efterbehandlingen beskrivs i efterbehandlingsplanen och ska ske genom en kvalificerad täckning av hela sand- 

och gråbergsmagasinet. 

Efterbehandlingsåtgärderna kommer övervakas inom ramen av ett kontrollprogram som omfattar 

funktionskontroll av den kvalificerade täckningen och övervakningen av grund- och ytvattenkvalitet i utvalda 

punkter.  

5.10.4 Sammanfattande bedömning 

Avfallshantering kommer ske enligt en plan som uppdateras regelbundet och sand- och gråbergsmagasinet 

kommer att utföras geotekniskt stabil med tätskikt, uppsamling och rening av lakvatten och ytvattenavrinning 

för att inte utgöra någon risk för omgivningen. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna av 

avfallshanteringen som små. 

Tabell 15: Konsekvensbedömning avfall. 

Stora  Måttliga Små Obetydliga 

Överskrider gällande 
gränsvärden.  

Inom ramen för gällande 
regelverk, kan överskrida 
riktvärden  

Inom ramen för gällande 
regelverk och riktvärden.  

Marginell förändring 
jämfört med bakgrunds-
förhållanden. 

Påverkar kvaliteten hos 
recipienten på ett sådant 
sätt att dess funktion 
upphör.  

Påverkar kvaliteten hos 
recipienten, men inte på 
ett sådant sätt att dess 
funktion upphör.  

Påverkar varken kvalitet 
eller funktion hos 
recipienten.  

Ingen märkbar påverkan 
på recipienten. 

Kan påverka ett annat 
land 

Lokal/regional påverkan. Lokal påverkan.  

 

5.11 Störningar 
5.11.1 Buller 

Exempel på bullrande aktiviteter som kommer ske inom verksamheten är sprängning, krossning, 

anrikningsprocessen, lastning och lossning samt interna och externa transporter. Allt eftersom arbetet i 

dagbrottet pågår kommer borrning och eventuellt även primärkrossning flyttas nedåt i gruvan. Detta leder till 

naturlig avskärmning av terrängen men först efter några års brytning.  

En bedömning av konsekvenserna på grund av buller från planerad verksamhet i Nunasvaara Södra har utförts 
utifrån Naturvårdsverkets riktvärden. Med planerade skyddsåtgärder då borrning sker endast dagtid (vardagar 
06–18) och kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18) samt att primärkross och lastning i dagbrottet 

skärmas av i inledningsskedet beräknas bullernivåerna vid närmsta bostad vara lägre än riktvärden för 

industribuller. I ett senare skede, efter ca 5 år, när dagbrottet har fördjupats bedöms riktvärdena kunna 

innehållas utan ytterligare åtgärder. Med föreslagna skyddsåtgärder hamnar även maximalnivåerna inom 

riktvärdena. Transporternas bidrag till bullernivån enligt utförda beräkningar är litet och nivåerna blir låga längs 

med Nunasvaaravägen till E45. En ny beräkning av bullernivåerna på grund av den ökade trafiken längs 

Nunasvaaravägen kommer att utföras. Konsekvenserna bedöms därmed som små och efter ca 5 år obetydliga.  
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Buller kan även innebära en störning som gör att friluftsliv, jakt och fiske i området blir mindre attraktivt. Buller 

kan även innebära en störning för rennäringen då renarna beroende på hur vana de är vid mänskliga aktiviteter 

kan undvika gruvans närområde. Detsamma gäller annat djurliv, exempelvis fåglar, som kan komma att undvika 

annars lämpliga habitat på grund av buller från verksamheten.   

För att minska bullerpåverkan utanför området kommer ett antal åtgärder att genomföras. Vid val av utrustning 

kommer bullernivåer vara en avgörande faktor. Områdets utformning planeras så att upplag med mera, kan 

fungera som bullerskydd. Vid utformning av verksamheten har även placeringen av anrikningsverket valts för 

att minimera bullerpåverkan. Sekundärkrossen och anrikningsverket kommer att vara inbyggda.   

När verksamheten inleds kommer bergborr vara placerad på nuvarande berg utan naturlig avskärmning i 

riktning åt söder mot Torne älv. Primärkross kommer att vara placerad antingen på nuvarande berg vid 

dagbrottet likt bergborr eller på industriområdet. För att erhålla låga nivåer behöver en vall med höjden +5 meter 

placeras runt krossanläggningen om den är placerad i dagbrottet. Borrning planeras i detta skede att ej utföras 

nattetid (alla dagar 22–06). Efter att första nivån har utvunnits placeras borr och eventuellt även primärkross ca 

20 meter ner i dagbrottet. Detta skapar naturlig avskärmning från det kvarvarande berget och inga ytterligare 

skärmar behövs mot buller. Borrning kan därmed ske dygnet runt utan att riktvärden överskrids vid bostäder. 

Placeras primärkrossen i industriområdet kommer en vall anläggas även där och behållas under hela 

driftstiden.   

Bolaget kommer även att införa ett kontrollprogram med mätningar av bullernivåer samt en process för hantering 

av eventuella klagomål för att säkerställa att kommande bullervillkor innehålls.  

Tabell 16: Beräknade ljudnivåer med anrikningsverk i Läge D, dB vid tre närliggande bostäder. 
 

Beräkningspunkt Inledande skede 
LAeq, dB 

 Senare skede (+5 
år) LAeq, dB 

 LAmax, dB 

Totalt  Ej borr  Totalt  Ej borr  Totalt  

BP1 – Norra 
Rovasuanto 110  

43  31  27  26  46  

BP2 – Norra 
Rovasuanto 40  

41  34  33  33  48  

BP3 – Kiruna 
Vittangi 46:5  

28  28  29  29  35  

 

Tabell 17: Tabellen visar riktvärden för industribuller. 

Driftstider LAeq Lamax 

Dagtid, helgfri mån-fre kl. 06-18 50 - 

Kväll (kl.18-22) lör-, sön-, helgdag 
(kl. 06-18) 

45 - 

Natt, alla dagar kl. 22-06 40 55 
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Figur 17: Beräknade bullernivåer år 1 utan borr. 

 

Figur 18: Ekvivalent ljudnivå - År 5 - läge i dagbrott. 
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För den norra delen av planområdet har planeringen av eventuell gruvverksamhets utformning inte kommit lika 

långt som för den södra. Därför har ännu ingen bullerutredning tagits fram för detta område. Vad gäller 

förutsättningarna för norra delen av planområdet jämfört med södra delen så är det ungefär lika långt avstånd 

(cirka en kilometer) till närmaste bostad och drygt 1,5 kilometer längre avstånd till riksintresse för yrkesfiske, 

naturvård, friluftsliv, rennäring och Torneälven, som i sin helhet utgör riksintresse. Det är samma typ av 

planerade aktiviteter som är aktuella i den norra delen av planområdet, förutom dagbrott som inte kommer 

förekomma. I norra delen av planområdet kommer all gruvbrytning ske under jord, vilket avsevärt minskar 

bullerpåverkan i närområdet. Därmed görs bedömningen att de bullerutredningar som gjorts för den södra delen 

av planområdet kan ge en fingervisning om den bullerpåverkan som gruvverksamhet i norra delen av 

planområdet kan komma att innebära. 

5.11.2 Vibrationer och luftstötar 

En bedömning av vibrationer, luftstötar och stenkast (för stenkast se avsnitt 5.13.7) har gjorts i enlighet med 

gällande svensk standard för brytning i dagbrott. Vid brytning under jord blir konsekvenserna betydligt mindre. 

Beräkningarna visar att både vibrationer och luftstötar ligger väl under gällande riktvärden samt att 

fritidsbebyggelsen ligger väl utanför det rekommenderade säkerhetsavståndet 320 m för stenkast, därmed 

anses konsekvenserna av dessa vara obetydliga. Störningar och påverkan för boende, byggnader och 

allmänhetens säkerhet kan undvikas.  

De genomförda beräkningarna visar att förväntade vibrationsnivåer, som högst 1,4 mm/s, vid närmsta 

bebyggelse ligger väl under det beräknade riktvärdet på 8 mm/s. På längre avstånd från sprängningarna 

kommer nivåerna att vara lägre. Beräknade vibrationsnivåer är betydligt lägre än de som utgör risk för teknisk 

skada på aktuella byggnader.   

För luftstötvågor beräknas dessa uppgå till som högst 70 Pa reflektionstryck, vid närmsta bebyggelse, vilket 

också är väl under riktvärdet på 400 Pa. På längre avstånd från sprängningarna kommer nivåerna att vara lägre. 

Beräknade luftstötvågsnivåer är betydligt lägre än de som utgör risk för teknisk skada på aktuella byggnader.   

5.11.3 Försiktighetsmått och åtgärder  

Påverkan på omgivningen i form av vibrationer, luftstötar och stenkast beräknas vara liten men för att ytterligare 

minska denna avser man att implementera följande skyddsåtgärder:   

 Sprängning sker endast på förutbestämda tider.   

 Ett system för att förvarna allmänheten vid sprängning etableras.   

 Etablering av en skyddszon för sprängning baserad på de specifika sprängparametrarna.   

 Anpassning av utslagsriktning, följa krav på förladdning i både längd och kvalitet, anpassa laddning till de 

faktiska förutsättningarna, håldiameter mm.   

 Branschpraxis för sprängning kommer att följas.   

 

5.11.4 Sammanfattande bedömning 

Beräkningarna visar att både vibrationer och luftstötar ligger väl under gällande riktvärden samt att 

fritidsbebyggelsen ligger väl utanför det rekommenderade säkerhetsavståndet för stenkast, därmed bedöms 

konsekvenserna vara obetydliga. Störningar och påverkan för boende, byggnader och allmänhetens säkerhet 

kan undvikas.  

 



2021-05-11 20439706

 

 
 54 

 

Tabell 18: Konsekvensbedömning vibrationer, luftstötar och stenkast. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Överskrider gällande 

gränsvärden.  

Inom ramen för gällande 

regelverk, kan 

överskrida riktvärden  

Inom ramen för gällande 

regelverk och riktvärden.  

Marginell förändring 

jämfört med bakgrunds-

förhållanden. 

 

Med planerade skyddsåtgärder då borrning sker endast dag (vardagar 06-18) och kväll (18-22) samt lör-, sön- 

och helgdag (06- 18) samt att primärkross och lastning skärmas av beräknas bullernivåerna vid närmsta bostad 

vara lägre än Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller. I ett senare skede, efter ca 5 år, bedöms 

riktvärdena kunna innehållas utan ytterligare åtgärder. Med de föreslagna skärmarna hamnar även 

maximalnivåerna inom riktvärdena. Transporternas bidrag till bullernivån är litet och nivåerna låga längs med 

Nunasvaaravägen till E45. Konsekvenserna bedöms därmed som små och efter ca 5 år obetydliga. 

Tabell 19: Konsekvensbedömning buller. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Överskrider gällande 

gränsvärden.  

Inom ramen för gällande 

regelverk, kan 

överskrida riktvärden  

Inom ramen för gällande 

regelverk och riktvärden. 

På kort sikt 0–5 år.  

Marginell förändring 

jämfört med bakgrunds-

förhållanden. På lång 

sikt 5–25 år. 

 

5.12 Klimat 
Världens klimatsystem är idag påverkat av mänsklig aktivitet från exempelvis förbränning av fossila bränslen. 

Klimatförändringarna och konsekvenserna av ett förändrat klimat är och kan komma att bli omfattande. Detta i 

form av naturkatastrofer, förlust av biologisk mångfald, ojämnt fördelade mängder nederbörd med kraftiga 

skyfall och längre perioder med torka (IPCC, 2018). Det är därför centralt att identifiera, bedöma och beskriva 

klimatpåverkan från verksamheter och åtgärder samt i framtagandet av planer och program.  

På flera olika institutionella nivåer i samhället arbetas det med att ta fram mål och handlingsplaner för att hantera 

och vända den negativa trenden för klimatet. Både på internationell och nationell nivå har det antagits mål som 

syftar till att begränsa samhällets klimatpåverkan. För att uppnå målen och leva upp till handlingsplanerna måste 

det konsekvent arbetas med en minimering av utsläpp av växthusgaser inom alla samhällssektorer. Detta 

genom att identifiera utsläppskällor och tillvägagångssätt för göra utsläppen så lite som möjligt. 

Klimatanpassningar behöver även göras för att samhället ska kunna upprätthålla resistens mot de medföljande 

effekterna av klimatförändringar som kommer att ske. Utsläpp av växthusgaser genererade i samband med 

genomförande och avveckling av detaljplaner är relaterade till produktion av material, uppförande av byggnader 

och anläggande av vägar, hantering och transporter av material och massor samt rivning av byggnader och av 

vägar. Den klimatpåverkan som aktuellt område står för har till största del redan genererats i byggnationsskedet 

med befintliga byggnader, vägar, transporter och tillhörande processer.  

5.12.1 Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft finns angivna i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna 

anger den högsta halt som inte får eller inte bör överskridas. 
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5.12.2 Konsekvensbedömning 

Aspekter 

Utsläppen till luft sker diffust och är svåra att mäta. Utsläpp till luft från planerade verksamhet består primärt av 

avgasutsläpp från dieseldrivna fordon på området (främst NOx, CO2 och partiklar) och gasutsläpp från 

sprängning (främst CO2 och N2 med mindre mängder CO, H2S och NOx). 

Beräkningar av fossila CO2-utsläpp från planerade projektaktiviteter har baserats på de uppskattade mängder 

diesel och sprängämnen som krävs under driften för Nunasvaara Södra och har kommit fram till ca. 890 ton 

CO2 per år. Beräkningar för tillkommande verksamhet vid underjordsgruvorna har inte gjorts i dagsläge men 

man kan utgå ifrån att utsläpp från dieseldrivna fordon kommer öka märkligt. 

Potentiella konsekvenser inom planområdet 

Utsläpp av vissa gaser (kolväten, kolmonoxid, kväveoxider) och partiklar kan påverka människornas och djurens 

hälsa. 

Potentiella konsekvenser utanför planområdet 

Utsläpp av fossila växthusgaser bidrar till den globala uppvärmningen. Utsläpp av svaveldioxid bidrar till 

försurning av ytvatten.  

Försiktighetsmått och åtgärder 

Maskiner som uppfyller kraven enligt Euro Steg IV ska användas i verksamheten. 

För att minska verksamhetens påverkan på klimatet undersöks möjligheten att använda inblandning av förnybart 

bränsle utöver vad som ingår i konventionellt bränsle för maskiner och transporter. 

5.12.3 Sammanfattande bedömning 

En bedömning av verksamhetens förutsedda utsläpp till luft och påverkan på klimatet har utförts. Utsläppen från 

verksamheten beräknas bli små och bedöms inte att bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Talgas 

utsläpp av växthusgaser innebär en marginell ökning på ca 0,2% av gruvindustrins bidrag. Källor till utsläpp till 

luft inom den planerade gruvverksamheten är framför allt förbränning av bränsle i arbetsmaskiner som 

tipptruckar, grävmaskiner, borriggar och primärkross men även användningen av sprängämnen. Utsläpp från 

transporten av produkten från gruvan till den planerade förädlingsverksamheten i Luleå är också en källa. 

Mätning av luftkvaliteten har genomförts i Kiruna centralort och resultaten visar att halten av föroreningar är låg. 

I Nunasvaara området finns i dagsläget ingen verksamhet som bidrar till föroreningshalten. 

Tabell 20: Konsekvensbedömning klimat och utsläpp. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Överskrider gällande 

gränsvärden.  

Inom ramen för gällande 

regelverk, kan 

överskrida riktvärden  

Inom ramen för gällande 

regelverk och riktvärden.  

Marginell förändring 

jämfört med bakgrunds-

förhållanden. 
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5.13 Risk och säkerhet 
Gruvverksamhet innebär olika typer av risker såväl förknippade med hantering och förvaring av sprängämnen, 

som risker med stabilitet, fall, brand etcetera. För planerad verksamhet kommer riskbedömningar, 

handlingsprogram och rutiner för att förebygga olyckor med bland annat kemikalier och sprängämnen att tas 

fram. Det kommer också att finnas beredskapsplaner för insatser om en allvarlig olycka skulle inträffa.  

Nedan beskrivs dessa olika risker under enskilda rubriker och avslutningsvis görs en sammanfattande 

bedömning av risken som helhet. 

5.13.1 Hantering av sprängämnen och kemikalier  

Tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs för hantering av sprängämnen.  

Enligt Sevesolagstiftningen (Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor) är den lägre kravnivån hantering eller förvaring av mer än 10 ton sprängämne vid 

ett och samma tillfälle. Vid hantering eller förvaring av mer än 50 ton sprängämne vid ett och samma tillfälle 

gäller Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Mängden sprängämne som förvaras inom anläggningen överstiger 

inte 10 ton och därmed omfattas verksamheten inte av Sevesolagstiftningen.  

Riskerna med kemikalieanvändningen ska fortlöpande undersökas, bedömas och minimeras, enligt 

Förordningen (Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Se även egenkontroll i 26 kap. 

19 § miljöbalken.  

Emulsionssprängämnen kommer att användas i dagbrottet, i genomsnitt beräknas förbrukningen av 

sprängämne till ca 120 ton per år beroende på håldiameter. Den specifika förbrukningen för den genomsnittliga 

malmproduktionen kommer emellertid att variera under gruvornas livstid beroende på bland annat 

brytningsplan, mängden gråberg som bryts etcetera. Sprängämnena transporteras till dagbrotten av 

sprängämnesleverantören i samband med laddnings- och sprängarbeten och känsliggörs vid inpumpningen till 

borrhålen. Övriga sprängämnen, såsom primer, tändare och boosters och så vidare, förvaras i särskilt förråd 

inom markanvisat område i enlighet med gällande föreskrifter och erhållet tillstånd.  

Ett system för att förvarna allmänheten vid sprängning kommer att upprättas och sprängning kommer endast 

ske på förutbestämda tider, så att störningen för närboende och andra inom gruvområdet blir så liten som 

möjligt.  

Lagring av råvaror och processkemikalier kommer att ske enligt gällande föreskrifter. I samband med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det att finnas handlingsprogram och rutiner för att förebygga 

olycksrisker med bl. kemikalier. Det kommer också att finnas beredskapsplaner för insatser om en allvarlig 

olycka skulle inträffa.  

5.13.2 Läckage av drivmedel och fordonskemikalier  

Talga kommer att arbeta för en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt säker hantering av drivmedel, oljor och 

kemikalier. Cisterner för diesel och andra bränslen kommer att vara invallade, varför något läckage från dessa 

inte kommer att ske. Förvaring av fordonsparkens kemikalier kommer ske inom industriområdet på anvisad 

plats.  

Haveri och tillbud vid bränsledepåer inom verksamhetsområdet samt i maskinparken kan medföra läckage av 

drivmedel, hydraulolja och liknande. Mindre läckage av drivmedel kan även uppstå, till exempel i samband med 

tankning. Påfyllnad av drivmedel samt service och liknande för mobila maskiner såsom lastbilar och truckar 

kommer ske inom industriområdet på anvisad plats. Tillsyn av maskinernas utrustning såsom slangar, ledningar 

och anslutningar utförs regelbundet för att minimera risken för läckage och spill.  
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5.13.3 Fall och ras  

Det finns risk för fall i dagbrottet. I syfte att minimera risken för fall för utomstående kommer dagbrottet att 

märkas ut och stängsel kommer att användas under drifts- och efterbehandlingsskede. En jordvall kommer att 

läggas upp runt de öppna dagbrotten där fallrisk kan förekomma efter drifttidens slut.  

En stabilitetsberäkning har utförts för sand- och gråbergsmagasinet som visar att stabiliteten mot ras är 

tillfredsställande.  

5.13.4 Bräddning från sedimentationsbassäng  

Sedimentationsbassängen kommer att byggas ut eftersom i takt med att fler dagbrott bryts ut och större 

mängder gruvvatten behöver hanteras. Den slutliga kapaciteten kommer att vara ca 10 500 m3 vilket motsvarar 

den mängd gruvvatten som uppkommer i slutet av gruvans drifttid, år 24–25. Vattendjupet kommer att vara 

minst 3 meter för att säkerställa att magasinet inte bottenfryser och bräddar. Bassängen kommer vara 

dimensionerad för ett 20-års regn. Vid högre flöden kan bräddning ske till Hosiojärvi. Vid dessa tillfällen är 

vattenmättnaden i omkringliggande myrområden hög vilket medför att bräddvattnet kan avrinna som ytvatten. 

Vattnet kommer troligtvis att följa den naturliga avrinningen österut mot Hosiojärvi och vidare via myrarna ut i 

Torne älv. Nunasvaaravägen kommer att rustas upp och vägbanken höjas där så krävs, diken och trummor 

kommer att dimensioneras för att klara högre flöden än idag.  

För att minska risken för att förorenat vatten släpps ut i miljön kommer sand- och gråbergsmagasinet samt 

bassängerna att vara erosionsskyddade och tjälskyddade för att skydda den underliggande bottentätningen. 

Uppsamlande diken anläggs för att omhänderta potentiellt förorenat dränvatten och ytvattenavrinning.  

Utanför uppsamlande diken anläggs avskärande diken för att begränsa tillflödet av vatten från omgivningen till 

vattenreningen. Avskärande diken anpassas för avledning till omgivningen.  

5.13.5 Stabilitet  

Sand- och gråbergsmagasinet kommer att övervakas under drift och efter stängning med hjälp av 

undersökningar av sättningar, interna borrhål för portryck, flödesmätning i uppsamlingssystemet för lakvatten 

och borrhål för övervakning av grundvattnet. Risken för stabilitetsbrott bedöms som liten.  

Flera bassänger kommer att byggas på området för att samla in och lagra vatten när det flödar mellan olika 

processer inom området. Bassängkonstruktioner kommer att vara tätade, antingen med bentonitlera eller 

motsvarande konstruktion enligt branschstandard. Vattendjupet kommer att vara minst 3 meter för att 

säkerställa att bassänger och magasin inte bottenfryser och att tätskikt på så vis skadas och orsakar läckage. 

Konsekvenserna av eventuellt okontrollerad bräddning begränsas genom att vattnet avrinner till Hosiojärvi och 

via myrarna ut i Torne älv.  

5.13.6 Brand  

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.  

5.13.7 Stenkast  

För stenkast beräknas ett säkerhetsavstånd på 320 meter vara tillräckligt för att minimera risken för skador. 

Bebyggelsen ligger betydligt längre bort och inga sprängtekniska åtgärder krävs därför för att skydda denna. 

Stenkast är en viktig säkerhetsaspekt att beakta och risken för stenkast kommer i alla sammanhang att 

minimeras genom att följa normala säkerhetsåtgärder enligt branschpraxis. En skyddszon för sprängning 
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baserad på de specifika sprängparametrarna kommer att upprättas. Delar av skyddszonen kommer inhägnas i 

behövlig utsträckning. De delar som inte inhägnas kommer att vara tydligt utmärkta på annat sätt.  

Ett system för att förvarna allmänheten vid sprängning kommer att upprättas och sprängning kommer endast 

ske endast på förutbestämda tider.  

Då riskerna för olyckor i verksamheten är små och inga bostäder eller andra områden där allmänhet generellt 

vistas finns i närområdet bedöms konsekvenserna av en eventuell olycka som små. 

5.13.8 Sammanfattande bedömning 

Då riskerna för olyckor i verksamheten är små och inga bostäder eller andra områden där allmänhet generellt 

vistas finns i närområdet bedöms konsekvenserna av en eventuell olycka som små. 

Tabell 21: Konsekvensbedömning risk och säkerhet. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional påverkan. Lokal påverkan. Obetydlig påverkan. 

 

5.14 Natura 2000 
Syftet med upprättandet av Natura 2000-områden är att skydda och därmed bevara särskilt känsliga livsmiljöer 

och arter utpekade inom art- och habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG). De vatten som ingår i Natura 

2000-området och berörs av den planerade gruvverksamheten är dels Torne älv, dels två mindre namnlösa 

vattendrag som båda mynnar i Torne älv samt Niskakoski och Vittangi älv (se Figur 19). De båda namnlösa 

vattendrag benämns vidare ”västra bäcken” och ”östra bäcken”. Sjön Hosiojärvi strax öster om fyndigheten ingår 

inte i Natura 2000-området och avvattnas av den östra bäcken. Torne älv rinner upp i Torne träsk och är i sin 

helhet ca 520 km lång. En tillståndsprocess för brytning i den södra delen av området inom har påbörjats och 

bedömningen av denna redovisas här. Bedömningen av påverkan vid brytning i den norra delen inom 

Vittangiälvens avrinningsområde har ännu inte utförts. 
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Figur 19:  Natura 2000 områden i närområdet av planerad gruvverksamhet. Planområdets ungefärliga 
avgränsning är markerad med röd streckad linje.   
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Den berörda delen av Torne älv och dess biflöden ingår i ett mycket stort Natura 2000-område (Torne och Kalix 

älvsystem SE0820430). Det omfattar vattenområden i Torne älv och Kalix älv samt biflöden och källsjöar inom 

de svenska delarna av avrinningsområdena. Områdets avgränsning definieras som vattenytan vid 

medelhögvattenföring. Vattenområdena är skyddade som ett Natura 2000-område enligt miljöbalkens 7 kap 

28a §. Hela området är drygt 175 000 hektar stort.  

Enligt bevarandeplanen för området är det övergripande syftet att bidra till att upprätthålla gynnsam 

bevarandestatus för de utpekade naturtyperna och arterna på biogeografisk nivå dvs. 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.  

Hotbilden för arterna och naturmiljöerna inom Natura 2000 området Torne och Kalix älvsystem utgörs främst av 

en ökad belastning av näringsämnen och miljöstörande ämnen. Dessa ämnen kan komma från exempelvis jord- 

och skogsbruk eller från punktkällor som reningsverk eller gruvor/industri. Påverkan från exempelvis reglering 

eller vattenavledning, fysisk påverkan som ändrar vattenflöden/nivåer eller fragmentering och degradering av 

livsmiljöer lyfts också fram som hot mot områdets bevarandestatus. 

 

Tabell 22: Utpekade naturtyper och arter i Natura 2000 området Torne och Kalix älvsystem 

Kod Naturtyp/art 

3130 Ävjestrandsjöar 

3160 Naturligt dystrofa sjöar och småvatten 

3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 

3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 

3260 Mindre vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 

 Art 

1029 Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 

1037 Grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia) 

1106 Lax (Salmo salar) 

1163 Stemsimpa (Cottus gobio) 

1355 Utter (Lutra lutra) 

1977 Venhavre (Tristum subalpestre) 

 

Natura 2000-naturtypen 3260 Mindre vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor bedöms inte 

förekomma i de båda mindre vattendragen som här kallas östra och västra bäcken eftersom de saknar den 

särskilda struktur och funktion som krävs för att upprätthålla en livskraftig population av de arter som är typiska 

för naturtypen. I den del av Torneälven som rinner förbi det planerade verksamhetsområdet bedöms däremot 

Natura 2000-naturtypen 3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ förekomma. 

Ändrade förhållanden i vattenmängder och vattenkvalitet kan påverka de för Natura 2000 området utpekade 

naturtyperna och arterna. De delar av området som skulle kunna påverkas av verksamheten är de mindre 

namnlösa bäckarna kallade östra och västra bäcken samt Torne älv. Verksamheten skulle även potentiellt 
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kunna innebära en kumulativ effekt tillsammans med andra verksamheter som påverkar älven även om 

verksamheten som sådan har en mycket liten påverkan. 

Eftersom varken östra eller västra bäcken har förutsättningar för någon Natura 2000-naturtyp och dessutom 

inte hyser förekomster av typiska eller utpekade arter, så kan inte verksamheten förväntas påverka 

förutsättningarna för ett gynnsamt bevarande av naturtyperna eller arterna. Sökt verksamhet orsakar inte några 

flödesförändringar och ger endast marginella förändringar i vattenkvaliteten i Torne älv direkt vid 

utsläppspunkten men inte då omblandning sker. Beräkningarna visar att inga gällande gränsvärden eller 

bedömningsgrunder riskerar att överskridas, inte ens i den zon där inblandningen skett med endast 1 % av 

flödet under ett lägsta lågflöde i älven. Detta betyder dels att ingen risk för negativa effekter i älven nedströms 

den punkten kan förväntas, dels att den ansökta verksamheten inte på något betydande sätt bidrar till en 

kumulativ effekt i Torneälven nedströms verksamheten. Flödet i Torne älv kommer inte heller att påverkas. 

Risken för påverkan på naturtypens 3210 typiska arter av bottenfauna och fisk bedöms därför som obefintlig. 

Vid avslutning av verksamheten kommer länshållningen av dagbrotten att upphöra och området efterbehandlas, 

bland annat genom en kvalificerad täckning av sand- och gråbergsmagasinet och fortsatt behandling av vatten 

från dagbrotten tills dess att vattenkvaliteten är acceptabel att brädda utan rening. Därmed bedöms även 

negativa konsekvenser för bevarandestatusen för naturtypen 3210 Naturliga större vattendrag av 

fennoskandisk typ utebli. 

Den påverkan som verksamheten innebär beträffande vattenkvaliteten i Torne älv bedöms vara ytterst liten, och 

bedöms inte på ett betydande sätt kunna påverka lek- och uppväxtområden för lax i Torne älv nedströms 

planerad verksamhet. Detta innebär att verksamheten inte heller bedöms kunna ha någon påverkan på 

bevarandestatusen för lax i Natura 2000-området. Den påverkan som verksamheten innebär, dvs. en påverkan 

på den hydrologiska regimen samt en i vissa avseenden förändrad vattenkvalitet, bedöms inte på ett sätt av 

betydelse ha påverkat tillgången på fisk i östra eller västra bäcken. De nedre delarna av västra bäcken är inte 

fiskförande och i de övre delarna finns gädda.  

Det västra vattendraget utgör därmed inte något värdefullt habitat för utter. Östra bäcken är fiskfattig och utgör 

därför heller inte ett värdefullt utterhabitat. Varken den hydrologiska regimen eller vattenkvaliteten i Torne älv 

kommer att påverkas av verksamheten vid drift eller efter avslutad drift.  

Förutsättningarna för ett gynnsamt bevarande för utter, till exempel god tillgång till strandnära och strömlevande 

fiskarter bedöms därför inte förändras vid gruvverksamhet. Verksamheten bedöms därför ha obetydliga 

konsekvenser på bevarandestatusen för utter i Natura 2000-området. 

5.14.1 Sammanfattande bedömning 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten vid Nunasvaara Södra inte äventyra tillgången eller 

utvecklingen av arealerna för naturtyperna 3260 Mindre vattendrag med akvatiska mossor, och 3210 Naturliga 

större vattendrag av fennoskandisk typ, vare sig i närområdet eller inom Natura 2000-området Torne och Kalix 

älvsystem som helhet. Påverkan bedöms inte heller äventyra områdets struktur, funktion och motståndskraft 

och inte heller de typiska och utpekade arter som är beroende av området för att upprätthålla en livskraftig 

populationsutveckling. Den planerade verksamhetens påverkan bedöms därmed även vara så begränsad att 

den inte kan på något betydande sätt bidra till en kumulativ effekt i Torne älv nedströms verksamheten. Vid 

avslutning av verksamheten kommer området efterbehandlas, bland annat genom en kvalificerad täckning av 

sand- och gråbergsmagasinet och fortsatt behandling av vatten från dagbrotten tills föroreningsnivåerna 

minskat. Konsekvenserna av verksamheten på Natura 2000 området bedöms därmed som obetydliga. 

Bedömningen av påverkan vid brytning i den norra delen inom Vittangiälvens avrinningsområde har ännu inte 

utförts. 
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Tabell 23: Konsekvensbedömning Natura 2000. 

Stora   Måttliga Små Obetydliga 

Påverkar kvaliteten hos 

recipienten på ett sådant 

sätt att dess funktion 

upphör.  

Påverkar kvaliteten hos 

recipienten, men inte på 

ett sådant sätt att dess 

funktion upphör.  

Påverkar varken kvalitet 

eller funktion hos 

recipienten.  

Ingen märkbar påverkan 

på Natura 2000-området 
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6.0 SAMLAD BEDÖMNING 

6.1 Miljökonsekvenser  
Nedan följer underlag till en samlad bedömning över konsekvenserna för respektive aspekt. När inget annat 

anges är bedömningen av naturliga skäl långsiktig det vill säga efter 2047. Sammanfattningsvis bedöms 

konsekvenserna i huvudsak som små till måttliga med vidtagna försiktighetsmått och skyddsåtgärder. 

Planerad verksamhet bedöms vara förenlig med rennäringen som bedrivs i området. Måttliga konsekvenser 

uppkommer av att markanvändningen och landskapsbilden samt vattenkvaliteten i Hosiojärvi påverkas. 

Ianspråktaget område kommer att efterbehandlas successivt för att området ska kunna återgå till tidigare 

markanvändning och inte utgöra någon risk för människor, vilda djur eller rennäring. Efter drifttiden och utförd 

efterbehandling bedöms konsekvenserna för dessa som små. Konsekvenserna sammanfattas i Tabell 24 och 

Tabell 25. 

 
6.1.1 Rennäring 

För att minimera påverkan på rennäringen kommer brytningen i dagbrott endast att ske under sommarhalvåret 

då renarna inte befinner sig i området i samma utsträckning. Placeringen och utformning av industriområdet har 

planerats så att sametingets riksintresseområden undviks och så att påverkan blir så liten som möjligt och 

därmed undvikelsezonen blir så liten som möjligt. Området kommer att återställas efter avslutad drift i samråd 

med Talma. Med de försiktighetsmått och skyddsåtgärder samt kompensationsåtgärder som planeras bedöms 

konsekvenserna av bolagets verksamhet som små. Planerad verksamhet bedöms vara förenlig med 

rennäringen som bedrivs i området. 

6.1.2 Landskapsbild 

Påverkan från verksamheten är lokal och till viss del reversibel då området som kommer tas i anspråk återställas 

efter att gruvdriften avslutats och ska anpassas till den naturliga landskapsbilden. Konsekvenserna för 

landskapsbilden anses därmed som små till måttliga. 

6.1.3 Kulturmiljö 

Kulturmiljön och lämningarna i området är representativa och beskriver historiska funktioner och sammanhang 

för de aktiviteter som förekommit såsom renskötsel och andra samiska aktiviteter samt nyare tiders 

prospektering och malmletning. Lämningar från dessa typer av aktiviteter är dock vanliga i området och värdet 

bedöms därmed som måttligt. 

Värdet för kulturmiljön i området bedöms som måttligt och effekten av verksamheten som liten, konsekvenserna 

för kulturmiljö bedöms därmed som små. 

6.1.4 Sociala aspekter 

Sammantaget visar studien att de samhällsekonomiska konsekvenserna av Talgas föreslagna verksamhet är 

lokala/regionala och positiva eftersom de kan bidra till ett flertal jobbtillfällen som kan har inflyttning av yngre 

människor till följd. 

6.1.5 Dagvatten och grundvatten 

Lokalt kommer grundvattennivån i området påverkas under verksamhetens driftstid men denna kommer att 

återställas inom några års tid när brytningen är avslutad och återställningen genomförts. Ingen påverkan 

förväntas på vattennivån i Hosiojärvi eller flödet i östra bäcken samt på grundvattenförekomsterna eller 

dricksvattentäkter. Efter genomförd efterbehandling av verksamhetsområdet inklusive sand- och 

gråbergsmagasin och dagbrott enligt BAT bedöms konsekvenserna på både kort och lång sikt som små. 

Därmed bedöms konsekvenserna för grundvatten som små till måttliga.  
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6.1.6 Naturmiljö 

Naturvärden 

Med hänsyn till att den planerade anläggningen är lokaliserade för att undvika områden med höga naturvärden 

samt att ianspråktagen mark succesivt efterbehandlas så bedöms konsekvenserna av verksamheten som 

måttlig eftersom påverkan är lokal och reversibel. Detsamma gäller för områden som påverkas av den tillfälliga 

grundvattenavsänkningen det vill säga påverkan blir lokal och reversibel. 

Artskyddsförordningen 

De arter som finns inom eller i direkt anslutning till verksamhetsområdet är alla vanliga i Norrbotten. 

Verksamheten bedöms därmed inte påverka eller försämra bevarandestatusen för dessa. Konsekvenserna av 

verksamheten för skyddade arter bedöms därmed som obetydliga. 

Rödlistade arter 

Med planerade skyddsåtgärder för den rödlistade art som påverkas av gruvverksamheten bör konsekvenserna 

bli små.  

Ansvarsarter 

Inga av de ansvarsarter som skulle kunna vara aktuella har hittats vid inventeringarna, konsekvenserna av 

verksamheten får därmed anses vara obetydliga.  

6.1.7 Friluftsliv 

Med ovan nämnda skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minimera störningar och därmed bevara 

områdets värden för friluftslivet bedöms konsekvenserna av verksamheten som obetydliga. Både i ett lokalt och 

regionalt perspektiv tas ett mindre område i anspråk under den period verksamheten pågår, för att därefter 

återställas. Tillgängligheten till området förbättras även då Nunasvaaravägen kommer att vara öppen året runt. 

Talga kommer också vidta åtgärder för att i samråd med lokala intresseföreningar förbättra möjligheterna till 

rekreation i närområdet.  

6.1.8 Trafik 

Konsekvensen av trafiken till och från gruvan bedöms vara liten till måttlig med tanke på den mindre ökningen 

av trafikeringen på en sträcka som i dagsläget är relativt lågt trafikerad. Med genomförda förbättringar av 

Nunasvaaravägen samt förbättring av anslutningen till E45 kommer trafiksäkerheten öka. Framkomligheten 

kommer även att öka då Nunasvaaravägen kommer att kunna vara öppen även under tjällossning. 

6.1.9 Förorenad mark 

Då anläggningen efterbehandlas genom att utföra de avhjälpande åtgärder som beskrivs i 

efterbehandlingsplanen bedöms ett tillfredsställande skydd av mark- och vattenkvalitet, djur- och växtliv, 

naturliga livsmiljöer, landskapsbilden, framtida markanvändning samt andra hälso- och miljöaspekter kunna 

uppnås på både kort och lång sikt. Efter genomförd efterbehandling av verksamhetsområdet inklusive sand- 

och gråbergsmagasin och dagbrott enligt BAT bedöms konsekvenserna på både kort och lång sikt som små.  

Med hänsyn tagit till de skyddsåtgärder som planeras i form av säker förvaring och hantering bedöms 

konsekvenserna av hanteringen av kemikalier vara små. 

6.1.10 Avfall 

Avfallshantering kommer ske enligt en plan som uppdateras regelbundet och sand- och gråbergsmagasinet 

kommer att utföras geotekniskt stabil med tätskikt, uppsamling och rening av lakvatten och ytvattenavrinning 

för att inte utgöra någon risk för omgivningen. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna av 

avfallshanteringen som små. 
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6.1.11 Störningar 

Beräkningarna visar att både vibrationer och luftstötar ligger väl under gällande riktvärden samt att 

fritidsbebyggelsen ligger väl utanför det rekommenderade säkerhetsavståndet för stenkast, därmed bedöms 

konsekvenserna vara obetydliga. Störningar och påverkan för boende, byggnader och allmänhetens säkerhet 

kan undvikas.  

Med planerade skyddsåtgärder då borrning i dagbrott sker endast vid vissa tider samt att primärkross och 

lastning skärmas av beräknas bullernivåerna vid närmsta bostad vara lägre än Naturvårdsverkets riktvärden för 

industribuller. I ett senare skede, efter ca 5 år, bedöms riktvärdena kunna innehållas utan ytterligare åtgärder. 

Med de föreslagna skärmarna hamnar även maximalnivåerna inom riktvärdena. Transporternas bidrag till 

bullernivån är litet och nivåerna låga längs med Nunasvaaravägen till E45. Konsekvenserna bedöms därmed 

som små och efter ca 5 år obetydliga. 

6.1.12 Klimat 

En bedömning av verksamhetens förutsedda utsläpp till luft och påverkan på klimatet har utförts. Utsläppen från 

verksamheten beräknas bli små och bedöms inte att bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Talgas 

utsläpp av växthusgaser innebär en marginell ökning på ca 0,2% av gruvindustrins bidrag. Källor till utsläpp till 

luft inom den planerade gruvverksamheten är framför allt förbränning av bränsle i arbetsmaskiner som 

tipptruckar, grävmaskiner, borriggar och primärkross men även användningen av sprängämnen. Utsläpp från 

transporten av produkten från gruvan till den planerade förädlingsverksamheten i Luleå är också en källa. 

Mätning av luftkvaliteten har genomförts i Kiruna centralort och resultaten visar att halten av föroreningar är låg. 

I Nunasvaara området finns i dagsläget ingen verksamhet som bidrar till föroreningshalten. 

6.1.13 Risk och säkerhet 

Då riskerna för olyckor i verksamheten är små och inga bostäder eller andra områden där allmänhet generellt 

vistas finns i närområdet bedöms konsekvenserna av en eventuell olycka som små. 

6.1.14 Natura 2000 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten vid Nunasvaara Södra inte äventyra tillgången eller 

utvecklingen av arealerna för naturtyperna 3260 Mindre vattendrag med akvatiska mossor, och 3210 Naturliga 

större vattendrag av fennoskandisk typ, vare sig i närområdet eller inom Natura 2000-området Torne och Kalix 

älvsystem som helhet. Påverkan bedöms inte heller äventyra områdets struktur, funktion och motståndskraft 

och inte heller de typiska och utpekade arter som är beroende av området för att upprätthålla en livskraftig 

populationsutveckling. Den planerade verksamhetens påverkan bedöms därmed även vara så begränsad att 

den inte kan på något betydande sätt bidra till en kumulativ effekt i Torne älv nedströms verksamheten. Vid 

avslutning av verksamheten kommer området efterbehandlas, bland annat genom en kvalificerad täckning av 

sand- och gråbergsmagasinet och fortsatt behandling av vatten från dagbrotten tills föroreningsnivåerna 

minskat. Konsekvenserna av verksamheten på Natura 2000 området bedöms därmed som obetydliga. 

Bedömningen av påverkan vid brytning i den norra delen inom Vittangiälvens avrinningsområde har ännu inte 

utförts.  

Konsekvenserna sammanfattas i Tabell 24 och Tabell 25. 
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Tabell 24: Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna. 

Aspekt Stora  Måttliga Små Obetydliga 

Rennäring Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan  

Sociala aspekter Kan påverka ett annat 

land 

Positiv lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan  

Dagvatten och 

grundvatten 

Irreversibel i den 

mening att påverkan 

pågår mer än en 

generation (mer än 

25 år)  

Reversibel (pågår 

mellan 2 och 25 år) 

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år)  

 

Påverkar kvaliteten 

hos recipienten på ett 

sådant sätt att dess 

funktion upphör 

 

Påverkar kvaliteten 

hos recipienten, men 

inte på ett sådant sätt 

att dess funktion 

upphör 

Påverkar varken 

kvalitet eller funktion 

hos recipienten 

 

Ingen märkbar 

påverkan på 

recipienten 

Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan  

Naturvärden Irreversibel i den 

mening att påverkan 

pågår mer än en 

generation (mer än 

25 år) 

Reversibel (pågår 

mellan 2 och 25 år) 

 

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år) 

 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 

Påverkar kvaliteten 

hos recipienten på ett 

sådant sätt att dess 

funktion upphör 

Påverkar kvaliteten 

hos recipienten, men 

inte på ett sådant sätt 

att dess funktion 

upphör 

Påverkar varken 

kvalitet eller funktion 

hos recipienten 

Ingen märkbar 

påverkan på 

recipienten 

Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan  

Artskydds-

föreningen 

Irreversibel i den 

mening att påverkan 

pågår mer än en 

generation (mer än 

25 år) 

Reversibel (pågår 

mellan 2 och 25 år) 

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år) 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 

Rödlistade arter Irreversibel i den 

mening att påverkan 

pågår mer än en 

generation (mer än 

25 år) 

Reversibel (pågår 

mellan 2 och 25 år) 

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år).  

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 
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Ansvarsarter Irreversibel i den 

mening att påverkan 

pågår mer än en 

generation (mer än 

25 år) 

Reversibel (pågår 

mellan 2 och 25 år) 

Reversibel (pågår 

mindre än 2 år) 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 

Friluftsliv Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan Obetydlig påverkan 

Trafik Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan  

Förorenad mark Överskrider gällande 

gränsvärden 

Inom ramen för 

gällande regelverk, 

kan överskrida 

riktvärden  

Inom ramen för 

gällande regelverk 

och riktvärden 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 

Avfall Överskrider gällande 

gränsvärden 

Inom ramen för 

gällande regelverk, 

kan överskrida 

riktvärden  

Inom ramen för 

gällande regelverk 

och riktvärden 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 

Påverkar kvaliteten 

hos recipienten på ett 

sådant sätt att dess 

funktion upphör 

Påverkar kvaliteten 

hos recipienten, men 

inte på ett sådant sätt 

att dess funktion 

upphör  

Påverkar varken 

kvalitet eller funktion 

hos recipienten 

Ingen märkbar 

påverkan på 

recipienten 

Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan  

Vibrationer, 

luftstötar och 

stenkast 

Överskrider gällande 

gränsvärden 

Inom ramen för 

gällande regelverk, 

kan överskrida 

riktvärden  

Inom ramen för 

gällande regelverk 

och riktvärden 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 

Buller Överskrider gällande 

gränsvärden 

Inom ramen för 

gällande regelverk, 

kan överskrida 

riktvärden  

Inom ramen för 

gällande regelverk 

och riktvärden. På 

kort sikt 0–5 år 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden. På lång 

sikt 5–25 år 

Klimat Överskrider gällande 

gränsvärden.  

Inom ramen för 

gällande regelverk, 

kan överskrida 

riktvärden  

Inom ramen för 

gällande regelverk 

och riktvärden 

Marginell förändring 

jämfört med 

bakgrunds-

förhållanden 

Risk och säkerhet Kan påverka ett annat 

land 

Lokal/regional 

påverkan 

Lokal påverkan Obetydlig påverkan 
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Natura 2000 Påverkar kvaliteten 

hos recipienten på ett 

sådant sätt att dess 

funktion upphör 

Påverkar kvaliteten 

hos recipienten, men 

inte på ett sådant sätt 

att dess funktion 

upphör 

Påverkar varken 

kvalitet eller funktion 

hos recipienten 

Ingen märkbar 

påverkan på Natura 

2000-området 

 

Tabell 25: Samlade bedömning för landskapsbild och kulturmiljö. 

 

6.2 Riksintressen 
Planområdet berörs av flera riksintressen varav ”Värdefulla ämnen och mineraler” utgör ett. Detaljplanen är 

därmed förenlig med detta riksintresse, men riskerar samtidigt att påverka andra riksintressen på ett negativt 

sätt. Miljöbalken 3 kap 10 § anger hur avvägningen mellan oförenliga riksintressen ska göras. Om ett område 

enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på 

lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs 

området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. Beslut med 

stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap. 

6.2.1 Riksintresse värdefulla ämnen och mineral 

Planområdet berörs av riksintresse Värdefulla ämnen och mineraler och den avgörande faktorn för lokalisering 

av planen är tillgången till brytvärd mineral. Inom det planerade gruvområdet finns brytvärd mineral i form av 

grafit. På grund av att fyndigheten ligger på en viss plats är även lokaliseringen av gruvverksamheten given 

utifrån rådande geologiska förutsättningar. Verksamhetsområdet och dess anläggningar har utformats i syfte 

Aspekt Stor effekt/högt värde Måttlig effekt/måttligt värde 
 

Liten effekt/lågt värde 

Landskapsbild Förändringen påverkar hela 

områdets karaktär. 

Landmärken försvinner. 

Området kan inte nyttjas som 

tidigare  

Förändringen har en lokal 

påverkan på landskapet. 

Området kan nyttjas som 

tidigare på längre sikt.  

Ingen förändring sker eller 

mycket liten förändring. 

Området kan nyttjas utan eller 

med lite inskränkningar.  

Kulturmiljö Särskilt representativa miljöer 

och objekt som berättar om en 

viss historisk funktion, ett 

förlopp eller ett sammanhang. 

Miljöerna är välbevarade och 

ingår i ett tydligt sammanhang 

med hög läsbarhet.   

Representativa miljöer som 

berättar om en viss historisk 

funktion, ett förlopp eller ett 

sammanhang. Miljöerna är 

vanligt förekommande men 

viktiga för den historiska 

läsbarheten.   

Avgränsade miljöer där 

sammanhanget är otydligt eller 

har brutits. För dessa miljöer är 

graden av historisk läsbarhet 

låg.  

Kulturmiljövärden går förlorade 

och den historiska läsbarheten 

försvåras eller upphör helt.    

Kulturmiljövärden fragmenteras 

eller skadas. Värden går delvis 

förlorade så att helheten inte 

kan uppfattas och den 

historiska läsbarheten 

reduceras.    

Kulturmiljövärden skadas eller 

tas bort som inte är 

betydelsebärande för 

kulturmiljöns helhet och 

historiska samband/strukturer. 

Den historiska läsbarheten kan 

även fortsättningsvis uppfattas.  
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att uppnå ändamålet med verksamheten med minsta möjliga intrång. Den planerade verksamheten kommer att 

vara förenlig med kommunal planläggning. Den valda platsen är därmed lämplig för den verksamhet som avses, 

utvinning av grafit, ett mineral viktigt för omställningen till ett fossilfritt samhälle och därmed förenlig med detta 

riksintresse. 

6.2.2 Riksintresse rennäring 

Planområdet är beläget inom ett område som under vintern utgör renskötselområde för Talma sameby. 

Flyttleder och svåra passager av riksintresse för rennäringen finns utpekade väster och söder om planområdet 

för Talma sameby och Gabna sameby. Utgångspunkten är att rennäringen i Talma sameby och Gabna sameby 

ska kunna fortgå och att skada för rennäringen i första hand ska förebyggas och minimeras. För att minimera 

påverkan och säkerställa ett nära samarbete och utbyte av information mellan bolaget genom samråd med 

Talma och Gabna samebyar i syfte att minimera verksamhetens negativa påverkan på rennäringen. 

6.2.3 Riksintresse naturvård 

Planområdet tangerar det utpekade riksintresset för naturvård som följer Torne älv i den södra delen av området. 

Det direkta intrånget blir mycket litet om ens något i förhållande till det totalt sett mycket stora riksintresset. Olika 

alternativa lokaliseringar för gruvverksamhetsområdet har undersökts och den nu aktuella lokaliseringen är den 

som visat sig bäst ur miljö, praktiskt och ekonomiskt hänseende. Valt alternativ innebär att anläggningarna 

placeras utanför de områden som enligt genomförda inventeringar har de högsta naturvärdena och området 

som är av riksintresse för naturvård undviks utom i planområdets sydöstra del.  

Verksamheten bedöms inte påverka älvens naturliga vattenregim, skogsbruk eller odlingsbygder och innebär 

ingen dämning, vattenståndsreglering, vattenavledning, dikning eller omfattande kalavverkning inom 

riksintresset. Utsläppet till Torne älv via östra bäcken bedöms inte medföra någon påverkan på älven enligt de 

beräkningar som genomförts för att bedöma påverkan på Natura 2000 området. De skyddade områdena ligger 

alla långt ifrån den planerade verksamheten och kommer därmed inte att påverkas av denna. För det område 

som omfattas av riksintresset har planbestämmelse införts som begränsar byggandets omfattning, så att endast 

enstaka mindre teknikbyggnader kan byggas där. Därmed är bedömningen att riksintresset för naturvård 

påverkas obetydligt och bedöms därmed vara förenligt med detta.  

6.2.4 Riksintresse friluftsliv 

Riksintresset för friluftsliv kring Torne älv bedöms inte påverkas negativt av verksamheten. Både i ett lokalt och 

regionalt perspektiv tas ett mindre område i anspråk under den period verksamheten pågår. Tillgängligheten till 

området förbättras även då förbättringar av Nunasvaaravägen kommer innebära att vägen till området kan vara 

öppen året runt. Talga kommer också vidta åtgärder för att i samråd med lokala intresseföreningar förbättra 

möjligheterna till rekreation i närområdet. Sammantaget är konsekvenserna för riksintresset obetydliga och 

bedöms därmed vara förenligt med detta.  

6.2.5 Riksintresse yrkesfiske 

Vad gäller yrkesfiske så kommer allt länshållningsvatten, processvatten och dagvatten inom området samlas 

upp och renas innan det släpps ut till recipienten. Utredningar har gjorts för att bedöma påverkan på de 

vattendrag som påverkas, däribland Torne älv som bland annat utgör riksintresse för yrkesfiske. Utredningarna 

har visat på obetydlig påverkan på Torneälven. Därmed bedöms påverkan på riksintresse för yrkesfiske som 

obetydlig. 

6.2.6 Riksintresse kommunikationer 

Riksintresse för kommunikationer finns i området, dels en MSA (Minimum Sector Altitude) yta för Kiruna 

flygplats, dels E45 söder om området.   
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Nunasvaara Södra ligger den sydöstra utkanten av MSA området för Kiruna flygplats som sträcker sig i en radie 

på 55 kilometer kring flygplatsen. MSA är den lägsta tröskelhöjd som är rekommenderad för att in- och utflygning 

till en flygplats ska vara säker. Den i plansammanhang dimensionerande höjden för MSA utgörs av det högsta 

flyghindret i berörd sektor. Tröskelhöjden beräknas genom att man tar det högsta objektets höjd i meter över 

havet och adderar 300 meter. Det utrymme som uppstår utgör luftfartens säkerhetsmarginal vid visuell inflygning 

med genomgång av moln. Den del av den planerade verksamheten som kommer ha högst höjd är det 

kombinerade sand- och gråbergsmagasinet. Toppen på magasinet kommer vara platt, mittpunkten på 

magasinet har koordinater 770700m E 7525100m N (SWEREF99TM). Fullt utbyggt kommer magasinet vara ca 

35 meter högt (max 340 meter över havet). Ingen del av anläggningen kommer att vara högre än närliggande 

Hosiorinta (370 meter över havet).  

E45 söder om gruvan kommer att användas för transporter till och från verksamheten. Talga planerar att i 

samarbete med Trafikverket bredda vägen vid infarten till Nunasvaaravägen för att skapa en fil för 

vänstersvängande fordon och på så sätt öka säkerheten. E45 har även upprustats i samband med MaKS 

projektet (Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara) för att vägen skall fungera för Malmtransporterna från 

Kaunisvaara. De tillkommande transporterna till och från verksamheten i Nunasvaara utgör en mycket liten del 

i den totala mängden trafik på E45. Sammantaget bedöms att verksamheten inte har något negativ inverkan på 

riksintressena för kommunikationer och därmed att denna är förenlig med dessa. 

6.2.7 Riksintresse för totalförsvaret 

Vad gäller riksintresse för totalförsvaret är det Riksintresse för militär vädertjänst (väderradar) och 

lågflygningsområde som är aktuellt enligt Försvarsmaktens riksintressekatalog. (Källa: FM2019-26734:1, bilaga 

11, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/bilaga-11-

norrbotten-2019.pdf)  

Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar för nära 

väderradaranläggningarna. Bolaget bedömer därmed inte att verksamheten vid Nunasvaara södra påverkar 

riksintresset negativt.   

Enligt Försvarsmaktens riksintressekatalog är det största hotet vid lågflygning är höga objekt oavsett om det är 

master, hus, anläggningar, kraftledningar eller vindkraftverk, ingen höjd för vad som anses vara ett högt objekt 

anges dock.  Som beskrivits ovan är den del av den planerade verksamheten som kommer ha högst höjd det 

kombinerade sand- och gråbergsmagasinet. Fullt utbyggt kommer magasinet vara ca 35 meter högt (max 340 

meter över havet). Ingen del av anläggningen kommer att vara högre än närliggande Hosiorinta (370 meter över 

havet). Då höjden på sand- och gråbergsmagasinet inte överstiger de naturliga höjderna i den nära omgivningen 

till verksamheten bedömer bolaget inte att denna påverkar riksintresset negativt.  

 

6.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 1999 för att 

komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel trafik och jordbruk. MKN finns 

för luftkvalitet, fisk- och musselvatten, havsmiljö, omgivningsbuller och vattenförekomster. Vattenförekomster 

med miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status finns både för ytvatten och grundvatten.  

6.3.1 Föroreningar i utomhusluften 

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, 

svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, 

nickel och bly i utomhusluft. En bedömning av verksamhetens förutsedda utsläpp till luft och påverkan på 

klimatet har utförts. Utsläppen från verksamheten beräknas bli små och bedöms inte att bidra till att någon 
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MKN överskrids. Talgas utsläpp av växthusgaser innebär en marginell ökning på ca 0,2% av gruvindustrins 

bidrag. 

6.3.2 Fisk- och musselvatten 

Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt Naturvårdsverkets förteckning (NFS 

2002:6, flyttat till Havs- och vattenmyndighet i 2011) finns eller berörs av aktuell utveckling. 

6.3.3 Omgivningsbuller 

En bedömning av konsekvenserna på grund av buller från planerad verksamhet har utförts utifrån 

Naturvårdsverkets riktvärden. Med planerade skyddsåtgärder beräknas bullernivåerna vid närmsta bostad 

vara lägre än riktvärden för industribuller. I ett senare skede, efter ca 5 år, när dagbrottet vid Nunasvaara 

Södra har fördjupats bedöms riktvärdena kunna innehållas utan ytterligare åtgärder. Med föreslagna 

skyddsåtgärder hamnar även maximalnivåerna inom riktvärdena. Vid anläggningen av underjordsgruvorna 

kommer bullernivån på grund av sprängningar öka tillfälligt i samband med anläggning av ramper. Därefter 

sker brytningen under jord och inga bullerstörningar uppkommer vid markytan. Transporternas bidrag till 

bullernivån är litet och nivåerna låga längs med Nunasvaaravägen till E45. Konsekvenserna bedöms därmed 

som små och efter ca 5 år obetydliga. 

6.3.4 Vattenförekomster 

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela Norrbottens län samt större 

delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område 

som kallas vattenförekomst. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status. 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status syftar till att tillståndet i sjöar, vattendrag och 

kustområden inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Vissa undantag kan 

ges. Miljökvalitetsnormerna beslutas av Vattenmyndigheten med stöd av 5 kap MB, enligt 

vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 samt HVMFS 

2015:4.  

De vattenförekomster som ligger närmast planområdet är Vittangi- och Torneälven. Älvarna omfattas av 

miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. Torneälven är dessutom dricksvattenförekomst enligt 

2000/60/EG artikel 7. Torneälven och Vittangiälven och deras biflöde ingår i Natura 2000-områden (art och 

habitat- samt fågeldirektivet SE0820430). Mindre vattendrag inom och utanför planområdet utgör inga 

vattenförekomster. Sjön Hosiojärvi faller under kategorin övrigt vatten. 

Det finns inga grundvattenförekomster i direkt närhet till de planerade verksamheterna. Närmsta 

grundvattenförekomst (SE752359-173297) ligger på södra sidan av Torneälven ca 2 kilometer sydväst om 

Hosiorinta. 

Tabell 26: Miljökvalitetsnorm beslutad 2017-02-23 för Vittangi och Torne älvar (VISS, 2021). 

Förvaltningscykel 2 (2010-2016) Vittangiälven Torneälven 

Ekologisk status  Kvalitetskrav God, tidsfrist 
2021 

Kvalitetskrav God 

Kemisk ytvattenstatus Kvalitetskrav God Kvalitetskrav God 

Kvicksilver och dess föreningar Uppnår ej God  Uppnår ej God  

Bromerad difenyleter Uppnår ej God  Uppnår ej God  
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Vittangiälven har i dagsläget en måttlig ekologisk status med medelgod tillförlitlighet. Torneälven har en god 

ekologisk status med medelgod tillförlitlighet. 

De påverkanskällor som identifierats för båda älvarna är fysiska förändringar (med anledning av tidigare 

flottning) och atmosfärisk deposition (nedfall) främst av kvicksilver. Påverkan avseende försurning är inte 

betydande (VISS, 2021). Vittangi älvs måttlig ekologisk status beror till största delen av hydromorfologiska 

parametra eftersom älven användes som flottled och har ogynnsamma förhållanden för vattenlevande 

organismer. De åtgärder som föreslås i Vittangiälven omfattar flottledsåterställningar och byte av vägtrumma. I 

Torne älv föreslås också trumbyten och att inrätta vattenskyddsområde. 

Den planerade gruvbrytningen vid Nunasvaara och Niska kommer inte ha en påverkan på ekologisk status av 

vare sig Vittangi eller Torne älv.  

Den kemiska statusen är i dagsläge ej god i båda älvarna. Beräkningar har visat att vattnet, utsläppt till 

Hosiojärvi efter reningen, kan förändra vattenkemin i Hosiojärvi och även i östra bäcken. Det är främst 

lågtoxiska ämnen som sulfat, kalcium och klorid som beräknas öka. Även fosfor, uran och ammoniakkväve 

kan öka något. Beräkningar har gjorts på halter som förväntas uppkommer när gruvan är i full drift. Halterna i 

Torne älv kommer inte påverkas i en punkt då fullständig omblandning i älvvattnet skett. Inga gällande 

gränsvärden eller bedömningsgrunder riskerar att överskridas. Bedömningen är att de vattenlevande 

organismerna i Torneälven inte kommer att påverkas negativt av verksamhetens utsläpp. Bedömningen gäller 

oavsett flöde i älven, även vid lägsta lågflöde. Gruvbrytningen av Niska-fyndigheterna kan leda till förändringar 

i flödet och möjligtvis även vattenkemin i Niskakoski som mynnar i Vittangiälven. Utredningarna pågår 

angående påverkan på Niskakoski. Det förväntas dock ingen försämring av vattenkemin i Vittangiälven där 

fullständig omblandning av vattnet har skett.  

 

6.4 Miljömål 
Syftet med de miljöpolitiska målen (prop. 2004/05:150) är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 

miljökvalitetsmål samt 29 etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som 

krävs för att inom en generation nå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som 

eftersträvas i den svenska miljön. De regionala miljökvalitetsmålen i Norrbottens län är samma som de 

nationella. Etappmålen kan beröra ett eller flera miljökvalitetsmål och ska styra mot de samhällsförändringar 

som behövs för att uppnå miljökvalitetsmålet och generationsmålet. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka något av 

miljömålen på ett betydande negativt sätt. Detaljplanens genomförande innebär att klimatmålet kan påverkas 

positivt genom att bidra till omställningen till en fossilfri framtid.  

6.4.1 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. Målet ska uppnås på ett 

sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 

andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås.  

Nollalternativet 

Om inte brytningen kommer tillstånd så uppstår inte heller de koldioxidutsläpp förknippade med den. 

Nollalternativet bedöms varken bidra till att uppnå målet eller påverka det negativt.  
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Planalternativet 

Detaljplanens genomförande innebär att klimatmålet kan påverkas positivt genom att bidra till omställningen till 

en fossilfri framtid. Under brytningen kommer transporter och annat anläggningsarbete bidra till 

koldioxidutsläpp. Under perioden då området kommer fungera som gruva kommer träd och växtlighet att behöva 

tas bort i delar av området, men dessa områden kommer att återställas kontinuerligt när brytningen avslutas, 

och med det ta upp koldioxid inom området igen.  

6.4.2 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.  

Nollalternativet  

Ingen förorenad mark förekommer i området idag. Nollalternativet bedöms inte påverka miljömålet. 

Planalternativet  

Om förorenad mark uppkommer så kommer den att efterbehandlas. Planalternativet bedöms varken bidra till 

att uppnå målet eller påverka det negativt. 

6.4.3 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.  

Nollalternativet  

Ingen gruvbrytning förekommer i området idag. Nollalternativet bedöms inte påverka miljömålet. 

Planalternativet  

Länshållningsvatten från gruvorna och lakvatten från upplag av malm och sand- och gråbergsmagasinet 

innehåller olika typer av föroreningar som metaller och kväve vilket kan ge påverkan på vattendrag och sjöar i 

planområdet och utanför. För att skydda recipienterna kommer allt vatten genomgå rening innan det släpps ut. 

Det behandlade vattnet kommer att släppas till Hosiojärvi för att säkerställa att vattennivån i sjön är acceptabel 

och följer den naturliga variationen i vattenflöden. Planalternativet bedöms motverka miljömålet tillfälligt. 

6.4.4 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. 

Nollalternativet  

Ingen gruvbrytning förekommer i området idag. Nollalternativet bedöms inte påverka miljömålet. 

Planalternativet  

Grundvatten kommer att pumpas upp ur gruvorna under driften. Länshållningsvatten från gruvorna och lakvatten 

från upplag av malm och sand- och gråbergsmagasinet innehåller olika typer av föroreningar som metaller och 

kväve vilket kan ge påverkan på vattendrag och sjöar i planområdet och utanför. För att skydda recipienterna 

kommer allt vatten genomgå rening innan det släpps ut. Det behandlade vattnet kommer att släppas till 

Hosiojärvi för att säkerställa att vattennivån i sjön är acceptabel och följer den naturliga variationen i 
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vattenflöden. Grundvattennivåerna bedöms återställas efter upphörd gruvbrytning. Planalternativet bedöms 

motverka miljömålet tillfälligt.  

6.4.5 Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 

bevaras för framtiden.  

Nollalternativet 

Ingen gruvbrytning förekommer i området idag. Nollalternativet bedöms inte påverka miljömålet. 

Planalternativet  

Risk finns för dränering av våtmarker på grund av länshållningen av gruvorna. Grundvattennivåerna bedöms 

återställas efter upphörd gruvbrytning. Planalternativet bedöms motverka miljömålet tillfälligt. 

6.4.6 Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Nollalternativet  

Skogsbruk och kulturmiljöer förekommer i området idag. Nollalternativet bedöms kunna påverka miljömålet 

positivt så länge hänsyn tas i den markanvändning som pågår. 

Planalternativet  

De områden som tas i anspråk för gruvdrift behöver avverkas. Avverkningen sker bara där det är nödvändig för 

att etablera infrastruktur, industriområdet och för dagbrotten/nedfarter till underjordsgruvorna. Stora delar av 

planområdet behöver inte avverkas eller i en begränsad omfattning. Efterbehandling och återställning kommer 

att ske kontinuerligt när brytningen avslutas i delar av området. Återställningen ska även möjliggöra en snabb 

växt- och trädetablering som utvecklas så att det ger en god integrering i landskapet och tillåter ursprunglig 

markanvändning i form av naturmark, skogsbruk, rennäring, jakt och friluftsliv. Kulturmiljövärden i området 

kommer att skyddas så långt som möjligt. Verksamheten bedöms på kort sikt motverka målet men på långsikt 

återgå till nuläget. Planalternativet bedöms motverka miljömålet tillfälligt. 
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7.0 FORTSATT ARBETE 

7.1 Kommande sakprövningar 
En tillståndsprövning enligt miljöbalken (kap 7, 9 och 11) pågår för brytning och anrikning av fyndigheten vid 

Nunasvaara Södra samt för Natura 2000-tillstånd. En ansökan om bearbetningskoncession har också lämnats 

in till Bergsstaten. Bearbetningskoncession enligt Minerallagen och tillstånd enligt Miljöbalken måste sökas för 

brytning av grafitmalm och gruvverksamheten, Natura 2000-tillstånd behöver sökas för planerad verksamhet 

och brytning av fyndigheterna Niska Södra, Niska Norra och Nunasvaara Norra.  

Dispens måste sökas för åtgärder som påverkar biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 

kap. 11 § miljöbalken.  

7.1.1 Förslag på uppföljning och kontroll 

För uppföljning och kontroll av genomförandet föreslås att ett arbete med dialog och medborgarinflytande för 

att öka känslan av en gemensam identitet/samhörighet påbörjas. Det bör involvera boende och verksamma i 

närheten av planområdet och närliggande områden. Arbetet med dialog och medborgardeltagande minskar den 

ovisshet som finns kring projektet och ger medborgarna en chans att bidra med idéer. Främjandet av dialoger 

och deltagande bidrar till en ökad känsla av inkludering, vilket kan stärka en gemensam identitet. En väl 

genomförd dialog med medborgarna minskar risken till den ovisshet som finns kring möjligheten att delta och 

påverka. Kommunens hemsida, sociala medier, informationstavlor vid viktiga målpunkter samt 

informationsutskick (hem i brevlådan) är viktiga kanaler. Talga kommer också vidta åtgärder för att i samråd 

med lokala intresseföreningar förbättra möjligheterna till rekreation i närområdet. 

7.1.2 Dokumentation och bevarande 

Kulturmiljön i området har dokumenterats i en kulturmiljöanalys och i samebyarnas rennäringsanalyser kommer 

deras användning av området att dokumenteras. Vid SGU och Bergsstaten finns dokumentation om tidigare 

malmletning och provbrytningar i området. 

 

8.0 KOMPETENS 
Golder har lång och dokumenterad erfarenhet av frågeställningar både kring gruvverksamhet och miljöprövning 

och besitter den sakkunskap för upprättande av denna miljökonsekvensbeskrivning som erfordras enligt 15 § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Huvudansvarig för upprättande av denna 

miljökonsekvensbeskrivning har varit Christin Jonasson, Golder Associates AB (Golder), Civ.ing 

samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot miljöfarlig verksamhet. Christin har arbetat med 

tillståndsprövningar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar i mer än 15 år varav de senaste åren i 

huvudsak gällande gruvverksamhet, infrastruktur och planer. Medverkat i arbetet med dokumentet har Susanne 

Bauer, anställd vid Golder, Tekn. Dr. Tillämpad geologi/geokemi. Susanne har forskat på tungmetallers geokemi 

i naturliga vatten och arbetat med miljöutredningar och MKBer inom gruvnäring. Medverkat har även Jenny 

Silver anställd vid Golder, som miljökonsult (MSc. mark och miljörätt). Jenny har arbetat med markåtkomst och 

tillståndsfrågor både på Vattenfall och på Trafikverket.  

Annika Lindblad-Påsse har ansvarat för slutgranskning inför färdigställande av dokumentet. Annika är Civ. ing 

Väg-och vattenbyggnadsteknik och Tekn.lic Teknisk Geologi. Annika har arbetat i mer än 30 år med 

tillståndsprövningar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar för en rad olika verksamheter främst 

inom industri och infrastruktur 
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