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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Northland Resources AB har för avsikt att utveckla gruvor för brytning av järnmalm i norra
Skandinavien, kallat det ”Fennoskandiska järnmalmsprojektet”. Fyndigheterna Tapuli,
Sahavaara och Pellivuoma ligger i Pajala kommun, Sverige och den fjärde, Hannukainen, är
belägen i Kolari kommun, Finland, se figur 1.

Äkäsjokisuu

Figur 1. Northlands skandinaviska järnmalmsfyndigheter.

Ansökan om bearbetningskoncession enligt Minerallagen (SFS 1991:45) för järnmalmsfyndigheten vid Sahavaara har inlämnats till Bergsstaten i början av november 2009.
Hösten 2008 (2008-11-20) erhölls bearbetningskoncession enligt Minerallagen avseende
brytning av malmen vid fyndigheten Tapuli K nr 1 och 2 (Palotieva). Ansökan om
miljötillstånd för brytning av malm vid Tapuli K nr 1 med tillhörande verksamhet
inlämnades till miljödomstolen i Umeå 2009-04-01 vilken därefter (2009-05-15) helt har
överlämnats till Finsk-Svenska Gränsälvskommissionen för prövning av verksamheten, där
tillstånd väntas i början av 2010.
Fyndigheten vid Sahavaara upptäcktes 1918 och har undersökts i ett flertal omgångar, bl.a.
inom ramen för SGUs verksamhet samt av Northland Resources sedan 2004. För
närvarande har ca 170 borrhål med en sammanlagd längd om 37 000 meter borrats i
området.
Beskrivning av ytterligare planered gruvverksamhet i Sverige och Finland finns i avsnitt 7.
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1.2 Sökande
Det sökande bolaget, Northland Resources AB, är ett helägt dotterbolag till det Kanadaregistrerade gruvbolaget Northland Resources Incorporated.
Registrerat företagsnamn:

Northland Resources AB

Organisationsnummer:

556656-1675

Bolagets adress

Datavägen 14
977 54 Luleå

Kontaktperson:

Manfred Lindvall

E-post adress:

mlindvall@northlandresourcesinc.com

Telefon:

0920 – 779 18
070 – 659 59 66

1.3 Saken
Detta dokument utgör underlag för samråd enligt miljöbalken med anledning av att
Northland Resources avser att ansöka om miljötillstånd för gruvverksamhet vid
järnmalmsfyndigheterna med namnen Sahavaara K Nr 1 och Tapuli K nr 2, Pajala
kommun.
En översiktskarta för fyndigheterna och dess läge i förhållande till byarna Sahavaara och
Kaunisvaara med omgivningen framgår av Figur 2.
Miljöansökan för Sahavaara kommer huvudsakligen att omfatta följande nya delar:
 Sahavaara dagbrott och Palotieva dagbrott norr om Tapuli
 Gråbergupplag
 Primärkross och transportband
Samt samuttnyttjande av infrastruktur vid Tapuli huvudsakligen redogjorda för i ansökan
till Finsk-Svenska Gränsälvskommissionen, med ev. mindre tillkommande ändringar:
 Anrikningsverk, med ny separat anrikningslinje med flotation.
 Servicebyggnader och infrastruktur som vägar.
 Sandmagasin, med eventuell separat cell för sulfidprodukt.
 Tapuli gråbergupplag.
 Pumpledning och serviceväg till Äkäsjokisuu, bro över Muonio älv samt
avvattnings- och omlastningstation.
 Vattenledning till Muonio älv.
1.4 Lokalisering
Sahavaarafyndigheten är belägen ca 2,5 mil nordväst om Pajala centralort, strax väster om
byn Sahavaara och ca 1 km sydväst om byn Kaunisvaara (se Figur 2). Palotievafyndigheten
där belägen ca 500 m nordöst om Tapuli dagbrott. 1,5 km öster om Sahavaarafyndigheten
går väg 99 mellan Pajala och Muonio älv rinner ca 8 km norr om fyndigheten. Finland
ligger som närmast 8 km nordöst om fyndigheten.
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Fyndigheten ligger på den västra sluttningen av berget Sahavaara och östra delen av
våtmarksområdet Ahvenvuoma. Ahvenvuoma ingår i ett större område som är klassas som
riksintresse för naturvård med hänsyn till höga naturvärden. Ca 200 meter söder som den
planerade verksamheten vid Sahavaara rinner Kaunisjoki och 500 meter norr om Palotieva
rinner Aareajoki.

Figur 2 Översiktskarta med planerad verksamhet och dess läge i förhållande till byarna
Kaunisvaara och Sahavaara, Pajala kommun. Röd text anger tillkommande verksamhet.

1.5 Samråd
Enligt miljöbalken kap. 6 ska samråd hållas med berörda myndigheter och sakägare samt
allmänheten när en verksamhet bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Gruvverksamhet antas alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt förordningen (SFS
1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Samrådsmöten planeras för närvarande med Länsstyrelsen i Norrbotten, Pajala kommun,
Fiskeriverket och Muonio sameby. Samrådsmöte kan även komma att hållas med
Naturvårdsverket. Med övriga berörda myndigheter och föreningar kommer samråd att ske
skriftligt. Samråden omfattar även säkerhets- och kemikaliefrågor enligt Seveso reglerna.
Offentliga samrådsmöten planeras i slutet av November att hållas i Kaunisvaara och Pajala.
Berörda markägare, föreningar och organisationer samt jaktlag kommer att bjudas in
personligen till dessa möten. Ett informationsmöte kommer även att hållas i Kolari
(Finland).
Samråd med Finland enligt Esbo-konventionen avseende gränsöverskridande
miljöpåverkan kommer också att göras.
-3-
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2

Planerad verksamhet

2.1 Lokalisering och alternativ
Verksamheten som beskrivs är fortfarande under utredning och utveckling. Alternativa
möjligheter utvärderas fortlöpande och detta betyder att beskrivningen av de konsekvenser
som beskrivs kan komma att ändras. Mer preciserade uppgifter om lokalisering av
verksamheten kommer att redovisas i miljöansökan. En konceptuell utformning av den
planerade och tillkommande gruvverksamheten redovisas i Figur 3 samt Bilaga 1 och 2.
All verksamhet kommer att ske alla årets dagar och under alla dygnets timmar om inget
annat anges.
Tänkbara utökningar av
gråbergsupplag

Eventuell Sulfiddeponeringscell

Tänkbar utökning av
Sandmagasin

Tillkommande verksamhet

Figur 3 Konceptuell lokaliseringsplan för Sahavaara och Tapuli, med tillkommande verksamhet.

Vid lokalisering och utformning av anläggningar och infrastruktur strävas det efter att i så
stor utsträckning som möjligt samutnyttja infrastukturen för Tapuli gruva både med hänsyn
till påverkan på omgivningen och kostnaderna. Detta gäller i första hand anrikningsverk,
sandmagasin och servicebyggnader. Gruvorna kommer att vara förbundna med en
industriväg och transportband för malm. För hantering av gråberg finns två alternativ som
utreds; ett nytt upplag strax väster om dagbrottet och en utökning av upplaget vid Tapuli.
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För lokalisering av infrastruktur för gruvan i Sahavaara har följande förutsättningar tagits
med i beaktning;


Byggnationer i malmstråkets förlängning norr och söder samt direkt väster ut
undviks för att inte en eventuell framtida utökning av dagbrottet vid
ovanjordsbrytning ska förhindras.



Hänsyn tas till landskapsbilden för att den visuella påverkan ska bli så liten som
möjligt



Exploatering i närheten av Kaunisjoki och de känsligare delar av myrområdet med
tjärnarna i Ahvenvuoma undviks för att begränsa miljöpåverkan. En skyddszon på
ca 200 meter för dagbrott och gråbergsupplag har använts.

2.2 Markanspråk
De markanspråk som behöver göras för den planerade gruvverksamheten har
sammanställts i tabell 1.
Tabell 1. Beräknade ungefärliga areor för planerade anläggningar vid gruvverksamheten i Sahavaara och
redan befintliga anspråk vid Tapuli med eventuell förändring. Enhet hektar (Ha)
Anläggningsdel
Nya
Sahavaara dagbrott
Palotieva dagbrott
Gråbergsupplag
Primärkross och malmupplag
Transportväg, transportband
Förändring befintliga Tapuli
Sandmagasin och klarningsmagasin
Industriområde
Gråbergsupplag
Totalt

Yta (Ha)
230
14
300
5
5

Kommentar
Varav 60 ha i myrområdet

Ev 10-50
-

Befintligt 340 ha
Befintligt 10 ha
Befintligt 330 ha samt ev. 50-100 ha vid
samdeporning inkl. återfyllning i Tapuli dagbrott

540

2.3 Malmresurs
En preliminär malmbasberäkning har utförts baserad på den senaste uppgifterna vilken
visar på en mineraltillgång för Sahavaara på ca 70-90 Mton med en genomsnittlig järnhalt
på ca 45-47 % och för Palotieva på ca 8 Mton med en genomsnittlig järnhalt på ca 24 %.
Till det tillkommer ytterligare mineraltillångar på djupet vilka kommer att fastställas under
driftsperioden genom fortsatta undersökningar.
2.4 Förberedande arbeten
Innan malmbrytning kan ske krävs att morän och torv i myren successivt tas bort. Vid
avbaning av massor i myrområdet kommer troligen en vall att anläggas i västra kanten av
dagbrottet ned till fast morän för att förhindra att vatten och massor strömmar in i området
samt för att begränsa grundvattenavsänkning i omgivningen. Mäktigheten hos moränen
varierar mellan 5 och 15 meter med genomsnitt på ca 8 meter.
-5-
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Avbanadade massor kommer att användas som konstruktionsmaterial vid uppbyggnad av
anläggningar vid gruvan samt läggas vid dagbrottet och gråbergsupplag för att användas i
återställningsarbeten. Beroende på överskott kan en del också komma att deponeras inom
gråbergsupplaget. Hantering och eventuell särhållning av den torv som avbanas beror på
avsättning externt och planerad användning internt.
2.5 Brytning och transport
Malmen i Sahavaara och Palotieva kommer att brytas i dagbrott med konventionell teknik,
eftersom malmen är exponerad i berggrundens överyta samt att malmkroppens form,
storlek och genomsnittshalter lämpar sig bäst för denna teknik. I ett senare skede kan dock
dagbrottet vid Sahavaara övergå i en underjordsbrytning om kostnadskalkylen för att
bedriva verksamheten som underjordsgruva visar att detta är lönsamt.

Figur 4 Dagbrottets form vid Sahavaara (exkl utbredning fram till 200 meter från Kaunisjoki) i förhållande
till malmkropparna läge

Preliminärt har ett dagbrott vid Sahavaara planerats för en brytning av totalt ca 70-90 Mton
malm. Den preliminära slutliga storleken på dagbrottet är ca 2 000 x 770 m med ett djup av
ca 400 m. Dagbrottets form i förhållande till malmkropparnas läge framgår av figur 4. Den
genomsnittliga brytningen per år planeras uppgå till ca 6 Mton malm och ca 27 Mton
gråberg vilket ger en livslängd på ca 15 år, med en mindre mängd som bryts det första året.
Mängden färdig produkt uppgår i genomsnitt till 3 till 3,5 Mton koncentrat per år. Vid
Palotieva kommer ca 8 Mton att brytas. Storleken på dagbrottet är ca 350 x 350 m och med
ett djup av ca 150 m.
Borrning kommer i huvudsak att ske med larvburna borraggregat av typen sänkhammare.
Sprängning planeras huvudsakligen ske med pumpbara emulsionssprängmedel baserade på
ammoniumnitrat. Sprängningen planeras ske dagtid vid fasta tidpunkter. Mindre
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sprängningsarbeten kan komma att utföras annan tid. Lastning av utsprängt berg planeras
ske med hydrauliska eller linmanövrerade grävmaskinereller med hjullastare. Pumpning av
vatten från gruvan kommer att ske kontinuerligt, se avsnitt 2.11.
2.6 Gråbergshantering
För hantering av gråberg finns två alternativ som för närvarande utreds för Sahavaara.
Fortsatt arbete kommer att utröna vilket som är det förerdragna alternativet och redovisas i
miljöansökan. Huvudalternativet är att ett separat gråbergsupplag strax väster om
dagbrottet. För att minska intrånget i myrområdet kan höjden på upplaget komma att uppgå
till ca 75 meter vilket ger en yta på ca 300 ha. Det andra alternativet omfattar deponering på
Tapuligruvans gråbersupplag (se Bilaga 1). För att inrymma gråberg från Sahavaara krävs
en viss utökning av ytan alternativt i kombiation med en återfyllning i norra delen av Tapuli
dagbrott. Sannolikt kommer en kombination av de två alternativen att bli aktuell för
gråbergsdeponering. Gråberg från Palotieva kommer att deponeras på Tapuli upplag.
2.6.1 Hantering och egenskaper
Gråberget transporteras med gruvtruckar till upplaget. Tippning planeras ske i riktning
väster ut med början närmast byarna för att minska störning från bl.a. buller.
Gråbergsupplaget kommer att omgivas av ett uppsamlande dike för att förhinda vatten attt
strömma in till och ut från området, alternativt en tät vall där det är nödvändigt. Den totala
mängden gråberg uppgår till ca 315 Mton med en genomsnittlig mängd per år på ca 25
Mton. Förhållandet malm-gråberg är ca 1:4,5. För Palotieva är den totala mängden ca 16
Mton vilket är försumbart jämfört med mängden från Tapuli gruva.
Enligt bedömningar är gråberget totalt sett nettobuffrande, med en låg genomsnittlig
svavelhalt vilken varierar lokalt från noll till några procent, varför inga särskilda
skyddsåtgärder bedöms behövas för gråbergsupplaget. Tester för karakterisering av
gråbergets egenskaper pågår för närvarande och resultaten kommer att redovisas i
miljöansökan. Gråberg förväntas delvis vara av en sådan kvalitet att det även kan komma
att nyttjas som ballastmaterial vid vissa anläggningsarbeten inom området.
2.7 Krossning och transport
Den brutna malmen i Sahavaara transporteras med gruvtruckar till en primärkross
lokaliserad strax norr om gruvan och för Palotieva till Tapuli primärkross. Med ökat djup i
dagbrottet kan denna primärkross komma att flyttas ned i gruvan. Ett mindre upplag av
malm kommer att finnas i anslutning till krossen. Upplaget kommer att nyttjas vid tillfälliga
variationer i brytningstakten eller anrikningsverkets produktionsnivå samt vid behov för
utjämning av malmhalten.
Efter primärkrossen transporteras malmen med transportband till Kaunisvaara
anrikningsverk.
2.8 Anrikningsprocessen
Anrikning planeras ske i en separat anrikninglinje parallell med den för malm från
Tapuligruvan tidigare beskrivet i miljöansökan. Inverkan på anrikningsverket utgörs av det
tillkommande tonnage malm samt genom att anläggningen kompletteras med en
flotationskrets.
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Efter primärkross mals och magnetsepareras malmen i två omgångar. Både autogenkvarn
med ev. tillsats av malkulor (SAG-malning) och Vertimill-kvarn alternativt en
konventionell kulkvarn med stålkulor som malkroppar planeras att användas. Från
magnetseparering avskiljs ofyndigt material (anrikningssand) vilken efter förtjockning
pumpas till sandmagasinet.
Efter magnetseparering går sekundärkoncentratet vidare till en serie av flotationsceller där
sulfidhaltigt innehåll avlägsnas. Svavelsyra tillsätts för att justera pH-värdet varefter andra
flotationskemikalier tillsätts. Bottenprodukten från flotationsprocessen utgörs av
magnetitkoncentratet, som går till en sista våtmagnetisk separation med en slutlig järnhalt
på ca 68%. Detta processteg utgör samtidigt det första steget i avvattningsprocessen.
Sulfidproduktenet från flotationssteget avvattnas eventuellt och pumpas därefter till
sandmagasinet.
2.8.1 Pumpning, avvattning och omlastning
Enligt huvudalternativet pumpas järnsligen, som har en torrsubstandhalt på ca 64%, från
anrikningsverket i nedgräv pumpledning (ca 16 km) till en avvattnings- och
omlastningsanläggning i Äkäsjokisuu Finland (se figur 5).

1000 m

© Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/1111.

Figur 5 Översiktskarta planerad pumpledning järnslig.

Ytterligare en ledning används för returvatten och en tredje finns i reserv. Utmed
ledningarna finns en mindre serviceväg. Passage över Muonio älv sker strax väster om
Huukki genom en hängbro/snedkablebro med brofundamenten i betong och stål placerade
vid strandkanten och utan stöd i vattnet.
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Vid järnvägens slut i Äkäsjokisuu sker inuti en industribyggnad avvattning genom
pressluftfilter till en slutlig fukthalt på 5-7% och omlastning av sligen till järnväg.Allt det
filtrerade vattnet pumpas tillbaka till anrikningsverket.
2.8.2 Processkemikalier
I flotationssteget tillsätts svavelsyra för att justera pH-värdet samt eventuella andra
flotationskemikalier. Vilka kemikalier som kan komma att behövas i flotations-kretsen
kommer att utredas i planerade pilotförsök vilka körs i slutet av året. Flockningsmedel kan
komma att tillsättas till förtjockarna för att förbättra sedimentationen av partiklar.
Vid kallare väderlek kan en kombination av åtgärder komma att användas som innefattar
filterhjälpmedel för att förbättra avvattningen samt fryspunktsnedsättande medel,
fuktabsorbent och släppmedel för att underlätta järnvägstransport till och lossning i
hamnen.
2.9 Transport av produkt – järnslig
Transport av järnsligen planeras ske med järnväg på finska sidan av Muonio älv till Kemi
hamn för utskeppning (se figur 5).
Fortsatt utredningsarbetet har visat på två alternativ för omlastning till järnväg. Det
alternativ som förordas är att järnvägen förlängs från befintlig järnvägsterminal i
Äkäsjokisuu i Finland via en bro (kombinerad järnväg och väg) över till Huukki på svenska
sidan och vidare till anrikningsverket med ungefär samma dragning som pumpledningen.
Eftersom ett sådant projekt står utanför företagets kontroll (svenska Banverket ansvariga)
planeras som ett förstahandsalternativ i stället att pumpa sligen till avvattnings- och
omlastningstation i Äkäsjokisuu enligt beskrivet ovan. Beslut om järnväg förväntas i början
av 2010. Om en förlängning av järnvägen görs och denna inte är fädigställd tills det att
produktionen startar kan transport av sligen (utmed järnvägsdragningen) komma att ske
med lastbil till Äkäsjokisuu under några månader. Någon separat lösning för transport av
slutprodukt från Sahavaaragruvan kommer vidare inte att behövas.
I tidigare ansökan om miljötillstånd för Tapuligruvan har beskrivits ett transportsystem som
baseras på lastbiltransport längs Honkavaaravägen till en nyanlagd järnvägs- och
omlastningsterminal söder om Kolari i Finland. Detta alternativ har dock befunnits
förknippad med allt för höga investeringskostnader. Andra alternativ som också utretts är
pumpledning och transportband till omlastningsterminal söder om Kolari.
Tre tågsätt troligen kommer att användas, där varje vagn kan ta en nettolast på 80 ton.
Kapaciteten per tågsätt kommer de första åren att växa från ca 3000 ton till 8000 ton vilket
är tillräckligt att transportera den mängd slig på ca 5 Mton per år som planeras att
produceras från Tapuli och Sahavaara gruvor (och i senare skede Sahavaara och
Pellivuoma). Till en början kommer kommer ca 50 vagnar med en last på ca 60 ton vardera
att används på den renoverade järnvägen. När järnvägen uppgraderats kommer tågsätt med
100 vagnar att används med 80 ton last i varje. Renovering och uppgradering av järnvägen
är ett separat ärende för Banförvaltningscentralen (RHK) i Finland.
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Antalet tåg som kommer att köra till Kemi per dag beror på hur många dagar per år som
järnvägen är öppen för trafik (300 till 350 dagar per år), men uppgår till ca 2-3 per dag.
Transport kommer ske under dygnets alla timmar.

Pellivuoma

Figur 5 Översiktskarta planerad pumpledning järnslig.

En ny och förlängd lastningsterminal behöver byggas vid Kemi hamn (nordväst om
oljeterminalen) för att kunna hantera utlastning av upp till 6 Mton slig per år. Lastning
kommer att ske till fartyg med en dödvikt på 35 000 till 55 000 ton. En viss muddrig i
farleden är nödvändig. Omlastning sker därefter till större fartyg ute i bottenviken.
Utbyggnad och muddring är separata ärenden för Kemi hamn och Sjöfartsverket.
Vid en produktion som även inkluderar Hannukainen i Finland med totalt ca 7-8 Mton slig
per år är kapaciteten i ovan beskrivna tågsätt fortfarande tillräcklig. Antalet tåg till Kemi
kommer totalt att uppgå till 3-4 per dygn. Vidare krävs en ytterligare utbyggnad av
hamnterminalen. Se även avnsitt 3.3.1 för beskrivning av järnväg och befintlig
infrastruktur.
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2.10 Hantering av anrikningssand
Mängden anrikningssand uppgår totalt sett till ca 26 Mton (torrvikt) med en genomsnittlig
mängd på ca 2,5 Mton per år. Till det kommer en sulfidprodukt där mängden uppgår till ca
4 Mton med en genomsnittlig mängd på ca 0,35 Mton per år.
Anrikningssanden pumpas som en slurry med ca 60 vikts% fastgods, antingen separat eller
helt uppblandet med sand från Tapuli, till sandmagasinet vid Tapuli och deponeras genom
förtjockad deponering vilket innebär att sanden rinner ut från deponeringspunkten som en
slurry utan materialsegregering. Ur säkerhetssynpunkt är den föreslagna metoden
långtidsstabil. Den föreslagna deponeringstekniken bedöms dessutom kunna minimera
risken för negativa effekter i ett efterbehandlingsskede.
Storleken på deponeringsytan uppgår till ca 150-200 hektar och inklusive klarningsmagasin
totalt ca 340 ha med en högsta höjd av 60 meter. En mindre utbyggnad av ytan kan behövas
för att inrymma all anrikningssand från produktionen vid de två gruvorna (se Bilaga 2). När
malmen i Tapuli eller Palotieva brutits klart kan deponering även komma att ske i delar av
dagbrottet. Utredning om hantering av anrikningssanden pågår och kommer att redovisas i
miljöansökan. Preliminära tester av anrikningssanden visar att den är nettobuffrande och
med liten utlakning av metaller och andra ämnen. Tester pågår för närvarande och resultatet
kommer att redovisas i miljöansökan.
Sulfidprodukten planeras pumpas till samma deponi. Med hänsyn till det högre innehållet
av sulfider är huvudalternativet att deponera sulfidprodukten separat inom eller i anslutning
till sandmagasinet (se Bilaga 2), där den hålls i vattenmättat tillstånd för att förhindra
syreåtkomst. En alternativ strategi är att sulfidprodukten blandas och deponeras med övrig
anrikningssand från Sahavaara (och Tapuli) om det kan verifieras att den sammanförda
produkten har karakteristika som säkerställer att surt lakvatten och metallurlakning inte
uppkommer. Ytterligare ett alternativ är att deponera sulfidprodukten i en del av Tapulieller Palotieva-dagbrottet när detta blir tillgängligt. Utredning om alternativ för hantering
av sulfidprodukten pågår och resultatet kommer att redovisas i miljöansökan.
2.11 Vattenhantering
Vattenhanteringen kommer huvudsakligen att ske enligt beskrivet i miljöansökan för
Tapuli. Tillkommande delar utgörs av de anläggningar som behövs för att uppsamla yt- och
grundvatten vid Sahavaara och Palotieva samt för att pumpa detta vatten till
processvattenbassängen. Från bassängen distribueras vattnet till anrikningsverket eller vid
överskott till klarnings-magasinet som fungerar som ett magasin och slutlig rening och från
vilken vatten kan återtas till processen eller överskottsvatten avbördas vid behov. Vatten
från sulfiddeponeringscellen återförs till anrikningsverket alternativt genomgår vid behov
separat rening och avbördas till klarningsmagasinet.
Den använda anrikningsmetoden innebär att stora mängder vatten behövs för att separera
magnetiten från gråbergsmineralen. Den övervägande delen av vattnet kommer att
återvinnas och recirkuleras i processen. Intern återvinning sker redan i anrikningsverket
genom att vatten erhållet från förtjockare för anikningssand och sligavvattning tas till vara.
Resterande vatten som behövs i processen utgörs av grund- och ytvatten och till en mindre
del av vatten uttaget från Muonio älv främst vintertid via den vattenledning som planeras
för Tapuli. Det totala uttaget ökar inte jämfört med vad som ansöks för Tapuli.
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Under våtperioden (maj-oktober) och framför allt i samband med snösmältningen finns
behov av att avbörda överskottsvatten till Muonio älv. Behovet av avbördning kommer att
öka något jämfört med Tapuli.
Dricksvatten som behövs vid industriområdet kommer troligen att tas från egna brunnar.
Sanitärt avloppsvatten från industriområdet planeras genomgå slamavskiljning och
hygienisering i markbädd varefter det leds till ledning för anrikningssand enligt beskrivit i
ansökan för Tapuli.
2.12 Övrigt
2.12.1 Industriområde
Vid dagbrottet i Sahavaara kan, förutom primärkross och malmupplag, räddningsdepå samt
vissa personalutrymmen och lagringsutrymmen komma att etableras. I övrigt kommer
anrikningsverk, verkstäder etc. vid Tapuli att samutnyttjas.
2.12.2 Vägar
Mellan dagbrottet i Sahavaara och industriområdet i Tapuli kommer en ny industriväg att
byggas. Denna kommer att utgöra den huvudsakliga tillfarten för leveranser till gruvan via
industriområdet i Tapuli. Vid dagbrotten, upplagen och sandmagasinet kommer även ett nät
av interna arbetsvägar att anläggas. Tillfart till industriområdet i Tapuli sker via en väg
någon kilometer norr om Kaunisvaara från väg 99. Transporter utanför industriområdet till
och från detta omfattar huvudsakligen personaltransporter, råvaror för sprängämnen,
förbrukningsvaror (svavelsyra, flockmedel och reservdelar) samt diesel.
2.13 Resursförbrukning
2.13.1 Energi
Elenergi
Försörjning av elenergi utreds för närvarande och flera alternativ är aktuella vilka
gemensamt kommer att mata ett ställverk vid industriområdet i Tapuli. Matning kan
komma att ske genom en ny kraftledning på 130 kV ledning från Tärendö, genom en ny
krafledning på 110 kV från Finland alternativt med ett gemensamt kraftnät Svergie/Finland
på 220 kV. En ny kraftledning är ett separat tillståndsärende för nätägarna. Under
anläggningstiden kommer troligen den befintliga 20 kV ledningen från Tärendö att
utnyttjas.
Det dominerande energislaget i malmbehandlingsprocessen är elektrisk energi varav den
övervägande delen åtgår till krossning och malning av malmen i anrikningsverket men även
till pumpar, transportband och belysning. Förbrukningen beräknas uppgå till ca 200 GWh
per år. Den totala förbrukning inklusive Tapuli uppgår till ca 400 GWh.
Drivmedel
Diesel och andra drivmedel används huvudsakligen till tunga maskiner i gruvverksamheten.
Förbrukningen ligger på mellan 5 000 och 15 000 m3 och något högre inräknat Tapuli per
år.
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2.13.2 Kemikalieförbrukning
Förutom kemikalier och råvaror som används i anrikningsverket redovisade ovan kommer
huvudsakligen sprängmedel att användas. Främst kommer emulsionssprängmedel att
användas. Vid produktion i förbrukas det ca 0,7 kg/m3 fast berg vilket i snitt innebär ca
10 000 ton sprängmedel per år och 15 000 ton per år inklusive Tapuli.
Seveso
Den planerade verksamheten vid Tapuli omfattas av den högre kravnivån enligt Förordning
(1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
utgående från att mer än 50 ton känsliggjort emulsionssprängmedel kommer att finnas vid något
tillfälle i borrhålen i gruvan.
Det innebär att verksamheten omfattas av kraven på säkerhetsrapport, interna planer för
räddningsinsatser och handlingsprogram samt att genomföra samråd med myndigheter och
närboende. En säkerhetsrapport samt övriga delar som krävs kommer att bifogas ansökan till
miljödomstolen.

2.13.3 Konstruktionsmaterial
I samband med byggnation av vägar, dammar och industriområde åtgår stora mängder berg
och morän. Berg kommer i möjligaste mån att tas från dagbrottet liksom morän tas från
avbaning inom områdena.
2.14 Efterbehandling
Efterbehandlingen avser att anpassa de markområden som utnyttjats under gruvans drifttid
till annan markanvändning, i första hand någon av de naturtyper som förekommer i
området. En mer detaljerad efterbehandlingsplan kommer att redovisas i ansökan om
miljötillstånd. Efterbehandlingen omfattar sammanfattningsvis:


Dagbrott: Återfylls med vatten genom naturlig tillrinning där dagbrottet på sikt
bildar en sjö. Eventuella vallar runt dagbrottet grävs av och jämnas ut och
avskärande diken fylls igen. Moränslänter runt dagbrottet flackas ut.



Industriområden och vägar: Demontering och avlägsnande av byggnaderna.
Eventuella bottenplattor av betong lämnas kvar. De vägar som inte behövs i
framtiden återställs. Ytor täcks med morän och vegeteras.



Sandmagasin: Vegetering eventuellt med jordförbättringsmedel och vid behov
täckning med morän av vissa delar. Vall/damm grävs av och avjämnas samt
vegeteras. Separat sulfiddeponi täcks med ett lager av anrikningssand med låg
sulfidhalt för att säkerställa att den är permanent vattenmättad. Vid behov, om
vattenmättnad inte kan säkerställas, täckning med annat material i form av
konventionellt tät- och skyddsskikt. Vegetering av ytan.



Gråbergsupplag: Utschaktning av slänterna för att ge en långtidsstabil släntlutning
om c:a 1:3. Upplaget täcks med morän, eventuellt med tillförsel av jordförbättringsmedel och vegeteras. För att förhindra erosionsskador kan det krävas ett system av
diken för uppsamling och avledning av ytvatten.
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3

Områdets förutsättningar

3.1 Planförhållanden
Området kring fyndigheten i Sahavaara och Palotieva är inte detaljplanelagt. Pajala
kommun har påbörjat detaljplanläggning för gruvområdet vid Tapuli och planer finns på att
utöka detta till att även omfatta gruvområdet vid Sahavaara.
Gällande översiktsplan för Pajala kommun antogs av kommunfullmäktige år 1990.
Kommunen har påbörjat processen med att ta fram en ny översiktplan för Pajala vilket
beräkas vara klart 2010. Sahavaara, Kaunisvaara och Aareavaara byar är en del av det
programområdet som definierats utgående från den planerade verksamheten vid Tapuli
gruva.
I den nu gällande översiktplanen för Pajala är järnmalmsfyndigheterna i anslutning till
Kaunisvaara och Sahavaara uppmärksammade men "...ej är föremål för gruvdrift under
planeringsperioden".
3.2 Markanvändning
3.2.1 Landskapsbild
Området för Sahavaara ligger delvis på västra sluttningen av berget Sahavaara (244 m.ö.h.).
I västra delen av verksamhetsområdet berörs myrområdet Ahvenvuoma. Landskapet utgörs
huvudsakligen flacka myrområden och skogmark med blandskog med löv- och barrträd
vilka till stor del är avverkat under de senaste åren. Vattendraget Kaunisjoki rinner genom
myrområdet ca 200 m meter söder om dagbrottet och gråbergsupplaget. Palotieva ligger i
nordöstra delen av myrområdet Kokkovuoma.
3.2.2 Fastigheter, bebyggelse
Närmaste bebyggelse är byar Sahavaara och Kaunisvaara. De centrala delarna av Sahavaara
by ligger ca 700 meter från södra delen av Sahavaara dagbrott. Merparten av
bostadsbebyggelsen ligger på södra och östra delarna av höjden Sahavaara. Den närmaste
bostadshuset ligger strax utanför sydöstra kanten av dagbrottet. Avståndet till bebyggelsen i
byn Kaunisvaara är 1-1,5 km.
3.3 Infrastruktur
3.3.1 Vägar och järnväg
I området kring fyndigheterna Tapuli och Sahavaara finns ett välfungerande vägnät. Väg
99/400 löper i nordsydlig riktning genom Sahavaara och Kaunisvaara mot Aareavaara i
norr (se Figur 6). Trafiken på väg 99 genom Sahavaara och Kaunisvaara är låg med ett
ÅDT (årsmedeltrafik) på 410 (52%) med ca 6% tung trafik eller 25 rörelser per dygn.
Från Kolari i Finland går järnvägen söder ut till Torneå vid kusten där den avgrenas mot
hamnen i Kemi samt i motsatt riktning mot Sverige. Från Kolari går en förbindelse norr ut
till det gamla kalkbrottet i Äkäsjokisuu (se Figur 6) och en annan gren mot den nedlagda
järngruvan Rautuvaara. Denna del av järnvägen är idag stängd för trafik och underhålls ej.
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