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1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare  Kaunis Iron AB 

Organisationsnummer 559003-4103 

Postadress Kaunis Iron AB  

Bert-Ove Johanssons väg 8 

984 91 Pajala 

Tel. 072-724 41 20 

Kontaktuppgifter Åsa Allan, platschef 

Tfn: 072-724 41 20 

E-post: asa.allan@kaunisiron.se  

Juridiskt ombud Jan Eriksson, Alrutz advokatbyrå 

E-post. jan.eriksson@alrutz.se 

Kommun Pajala kommun 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Norrbotten 

  

2 Inledning 

Kaunis Iron AB (KIAB) har för avsikt att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 
11 kap. Miljöbalken. Aktuellt tillstånd avser sådana åtgärder som KIAB bedömer som 
prioriterade och som inte bedöms omfattas av gällande miljötillstånd M11/09, 
Gränsälvskommissionen, den 20 augusti 2010. 

3 Lokalisering 

3.1 Verksamhetsområde 

Verksamhetsområdet för Tapuligruvan och Kaunisvaara anrikningsverk med tillhörande 
anläggningar är beläget ca 25 km nordost om Pajala centralort, Norrbottens län ( Figur 1).  

Tapulifyndigheten ligger ca 2,5 km norr om byn Kaunisvaara. Det befintliga 
industriområdet med anrikningsverket är beläget ca 1,5 km nordost om Kaunisvaara by 
med Kaunisvaara sandmagasin lokaliserat öster om väg 99.  
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Verksamhetsområde för aktuell vattenverksamhet är Kaunisvaara sand- och 
klarningsmagasin som visas i figur 1. 

 
 Figur 1: Översiktskarta av gruvverksamheten med markerat verksamhetsområde     
Kaunisvaara sand- och klarningsmagasin. 

3.2 Planerad vattenverksamhet för aktuell tillståndsansökan 

Planerad vattenverksamhet för aktuell tillståndsansökan avser: 

 

 Anläggande av permanent inre vall för sandmagasinet. 

 Anläggande av förklarningsmagasin i anslutning till befintligt klarningsmagasin. 

 Åtgärderna omfattar dämning och bortledande av grundvatten och ytvatten.  

 

Planerade åtgärder definieras som vattenverksamheter enligt 11 kap. 3,4 §§ Miljöbalken.  

3.3 Fastigheter 

Berörda fastigheter för planerad vattenverksamhet är Kaunisvaara 1:3, 1:5, 1:11, 2:3, 2:5 
och 2:6. 
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KIAB har rådighet över de vattenområden som berörs av planerad vattenverksamhet, 
genom markavtal med fastighetsägarna. 

4 Samråd 

Denna handling utgör underlag för undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken. 
Undersökningssamrådet innebär att verksamhetsutövaren samråder i frågan om 
betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilt berörda 
som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Se Bilaga 1 Sändlista för samråd. 

Samrådet berör planerad vattenverksamhet, det vill säga anläggandet av en permanent 
inre vall inom sandmagasinet, anläggandet av ett förklarningsmagasin i anslutning till 
befintligt klarningsmagasin samt övriga vattenverksamheter som åtgärderna genererar. 
Se Bilaga 2. för fastighetskarta med markerade anläggningar för vattenverksamhet. 

5 Gällande tillstånd och beslut 

5.1 Beslut om riksintresse för värdefulla ämnen och material 

Efter samrådsförfarande under augusti 2010, har Sveriges geologiska undersökning 
(SGU), med stöd av förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
m.m. samt i enlighet bl a med miljöbalkens 1 kap, 1§, §, beslutat att utpeka 
järnmalmsfyndigheterna i Kaunisvaarafältet som varande av riksintresse avseende 
värdefulla ämnen och material (Figur 2). De aktuella fyndigheterna är i nuläget Tapuli och 
Sahavaara men flera likartade fyndigheter av betydande intresse finns i området. Enligt 
SGU utgör de aktuella fyndigheterna en viktig resurs som har stor betydelse för landets 
materialförsörjning. 
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Figur 2. Karta som visar områdena i Kaunisvaara som utgör riksintresse avseende 
värdefulla ämnen och material. 

5.2 Bearbetningskoncession 

Bergsstaten beviljade den 20 november 2008 bearbetningskoncession för Tapuli K nr 1 
genom beslut av vilket fastställdes av Regeringen den 26 februari 2009.  

5.3 Markanvisningar 

KIAB har markanvisningar för aktuellt verksamhetsområde. Den planerade 
vattenverksamheten i denna tillståndsansökan inryms i de markanvisade områdena, se 
figur 3. 
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Figur 3. Karta som visar områden i Kaunisvaara med markanvisningar. 

5.4 Tillstånd 

Gränsälvskommissionen har genom beslut den 20 augusti 2010 (i M11/09) lämnat 
tillstånd enligt lagen (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 
september 1971 mellan Sverige och Finland (gränsälvslagen) att få anlägga och driva 
Tapuli dagbrott med angränsande gråbergsupplag och ett anrikningsverk vid Kaunisvaara 
samt ett sand- och klarningsmagasin i Tapulivuoma (Gränsälvskommissionen 2010). 

5.5 Artskyddsdispens 

Länsstyrelsen har med stöd av 14 och 15 §§ artskyddsförordningen (2007:845) i beslut 
2012-10-17 lämnat dispens från 4, 6, 7, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen för att gräva 
och skada ängsnycklar, lappnycklar sumpnycklar, Jungfru Marie nycklar, brudsporre, 
spindelblomster, förstöra myrbräcka i dess naturliga utbredningsområde i naturen, plocka 
delar av käppkrokmossa för transplantering till nya lokaler, döda, skada och störa 
åkergroda och vanlig groda, samt döda och störa pärluggla, sångsvan, trana, salskrake, 
hökuggla, tjäder, blåhake och ljungpipare, förstöra deras ägg samt skada och förstöra 
djurens fortplantningsområden och viloplatser. 
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6 Förutsättningar 

6.1 Fysiska planer 

Pajala kommuns översiktsplan, som beskriver de förutsättningar och visioner som finns 
för kommunens framtid och utveckling, antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2010. I 
översiktsplanens markanvändningskarta anges att områdena för nu befintliga och 
planerade verksamheter skall användas för gruvnäring. 

6.2 Geologi 

Utifrån studier av tillgänglig jordartskarta från SGU består de lösa jordlagren i området 
kring Tapuligruvan huvudsakligen av torv ovanpå en bottenmorän. Berg i dagen är 
sällsynt i området. Området ligger omedelbart ovan den högsta kustlinjen varför sorterade 
jordarter i stort sett inte förekommer inom närområdet för verksamheten (Figur 4). I 
området kring Tapuligruvan förekommer tre stora våtmarker; Tapulivuoma, Kokkovuoma 
och Ahvenvuoma.  

Tapuli gruva och gråbergsupplag ligger i östra delen av Kokkovuoma och sandmagasinet 
i Tapulivuoma. Torvmark förekommer därför i stort sett över hela verksamhetsområdet. 
Inom Tapuli dagbrott varierar torvlagrets mäktighet mellan 0 och ca 5 meter med en 
medelmäktighet om ca 3 meter. Torvens mäktighet inom området för sand- och 
klarningsmagasin varierar mellan 0 och ca 5 meter med en medelmäktighet på ca 1,5 
meter respektive 3 meter i västra respektive östra delen av sand- och 
klarningsmagasinet.  
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Figur 4. Jordartskarta för området kring Kaunisvaara. 

6.3 Rennäring 

I området kring Kaunisvaara bedriver Muonio sameby renskötsel (figur 5). 

Muonio sameby är en så kallad koncessionssameby som har sina renbetesmarker i norra 
delen av Pajala kommun. Koncessionsområdet avgränsas i söder av Torneälven, i väster 
av lappmarksgränsen och i öster av Muonio älv. Samebyns geografiska form kan 
beskrivas som en triangel där basen är i söder och spetsen i norr där dess västra gräns 
möter dess östra. Samebyns gräns i söder följer Torneälven med undantag för en sträcka 
mellan Juhonpieti och Puthaannuoma där gränsen följer ett stängsel mellan Muonio och 
Sattajärvi samebyar och en liten sträcka längs Lainio älv. I väster följer gränsen 
Lappmarksgränsen med undantag för ett område öster om Lainio. I öster följer gränsen 
gränsälvarna mellan Sverige och Finland, Muonio och Torne älvar. 

Vid Tapuligruvans sandmagasin löper en av Muonio samebys flyttleder, vilken också 
utgör riksintresse för rennäring. Området i Kokkovuoma väster om väg 99 används efter 
midsommar medan området öster om vägen används från slutet av januari till april/maj. 

Det saknas riksgränsstängsel från i höjd med Aareavaara by och söderut längs Muonio 
älv, vilket medför att renar från Finland vandrar över älven och betar i området längs 
gränsen. Detta i sin tur minskar betet för renarna i Muonio sameby. 
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Figur 5. Rennäringens intressen i området kring Kaunisvaara. 

6.4 Landskapsbild 

Området kring Tapuli karakteriseras av ett relativt flackt våtmarksrikt landskap. Förutom 
höjdformationerna vid Kaunisvaara (200 m.ö.h.) är området flackt med vidsträckta 
myrområden på en genomsnittlig höjd av 160 m.ö.h. Befintligt sand- och 
klarningsmagasinet ligger inom del av Tapulivuoma våtmark. På våtmarkerna finns 
välutvecklade strängar och flarkmyrar samt ett flertal skogsholmar 

Den uppförda byggnaden för anrikningsverket utgör ett betydande inslag i 
landskapsbilden, liksom det befintliga gråbergsupplaget. Från luften är dessa objekt, 
liksom sandmagasinet väl synliga.  

6.5 Naturvärden 

I Pajala kommun finns mycket stora arealer med våtmarker som ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige och som tidigare angivits är området Tapuli flackt med vidsträckta 
våtmarksområden. De befintliga verksamhetsområdena är delvis lokaliserade inom 
våtmarksområden med mycket höga och höga naturvärden (klass 1 respektive 2) enligt 
länsstyrelsens våtmarksinventering (Figur 6).  

Sand- och klarningsmagasinet är anlagt på Tapulivuoma våtmark, vilken avgränsas av 
vattendragen Aareajoki i nordost, Kaunisjoki i öster och i väst av väg 99.  
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Figur 6. Karta som visar inventerade och klassade våtmarker i området kring Kaunisvaara. 

6.6 Övriga riksintressen och Natura 2000-områden 

Verksamhetsområdet för Tapuligruvan med tillhörande anläggningar för hantering av 
vatten och utvinningsavfall ligger inom avrinningsområdet för Kaunisjoki som är ett biflöde 
till Muonio älv, vilken i sin tur utgör det största biflödet till Torne älv (Figur 7). Torne älv är 
en av Sveriges fyra nationalälvar och dess älvsystem är tillsammans med Kalix älvsystem 
utpekat som Natura 2000-områden. Gemensamt för nationalälvarna är att de endast i 
ringa omfattning är påverkade av vattenkraftsutbyggnad samt att de är viktiga lokaler för 
vandrande lax. Torne- och Kalix älvsystem är även utpekat som riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. 
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Figur 7. Karta som visar riksintressen för naturvård och friluftsliv och Natura 2000-områden i 
området kring Kaunisvaara. 

6.7 Kulturvärden 

Vid den natur- och kulturmiljöundersökning som länsstyrelsen i Norrbotten genomförde år 
1993 bedömdes byn Kaunisvaara ha höga värden och indelades i skyddsklass 2, vilket 
omfattar områden med höga naturmiljövärden och/eller höga kulturmiljövärden. I byn är 
det framförallt odlingslandskapet i kombination med byns läge som ansågs representera 
skyddsvärdet. Odlingslandskapet ligger insprängt mellan gårdskomplexen, medan den 
traditionella myrslåttern bedrevs på de vidsträckta myrområdena som omger byarna. 

De kulturhistoriska värdena i de två byarna relaterades till den äldre gårdsbebyggelsen 
och byarnas öppna läge. 2007 genomfördes en översiktlig arkeologisk undersökning i 
området kring Tapuli/Sahavaara och Kaunisvaara. Undersökningen omfattade 
kartläggning av såväl äldre fornlämningar som kulturhistoriska lämningar från senare 
skeden. Vid inventeringen påträffades kulturhistoriska lämningar runt omkring 
verksamhetsområdena.  

6.8 Ytvatten och grundvatten 

Ytvatten 
Vattendrag som ligger runt Tapuligruvan med tillhörande anläggningar är Muonioälven 
och vattendrag som Kaunisjoki, Aareajoki, Patojoki och Suksijoki. Alla dessa vattendrag 
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är ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status och 
utgör även biflöden till Natura 2000-området Kalix och Torne älvsystem (Figur 7). 

Den planerade vattenverksamheten ligger inom delar av myrmarksområdet Tapulivuoma 
och inom avrinningsområdet för vattendraget Kaunisjoki. Kaunisjoki meandrar fram söder 
om Sahavaara i det flacka landskapet och rinner ut i Muonio älv vid Kaunisjoensuu i höjd 
med Kolari i Finland (Figur 7). Muonio älv som vid Huukki mäter ca 100-300 m i bredd är 
det största biflödet till Torne älv, och sammanflödet med Torne älv sker söder om Pajala 
tätort ca 30 km sydost om Tapuli gruvområde. Norr om våtmarken Kokkovuoma rinner 
Mellajoki (ca 2 m bred) som ansluter till Aareajoki, 5-10 m bred. Aareajoki ansluter till 
Kaunisjoki öster om våtmarken Tapulivuoma. Landskapet är relativt fritt från sjöar förutom 
småtjärnar i våtmarksområdet (Northland 2011). 

 
Grundvatten 
Gruvområdet för Tapuli utgörs huvudsakligen av våtmark där den naturliga 
grundvattenytan återfinns mycket nära markytan. Utifrån områdets naturliga 
förutsättningar med den låga genomsläppligheten i moränen och landskapets överlag 
relativt flacka natur, är möjligheterna till grundvattenbildning och grundvattnets strömning 
i jordlagren relativt begränsade vilket är typiskt för moränjordar. 

Tydliga variationer förekommer som är beroende av den lokala topografin. I princip följer 
grundvattenytan markytan från de högre delarna ned mot myrområdet. Grundvattennivån 
i området är som högst under snösmältningsperioden mellan maj och juni samt i 
samband med höstregn i september och oktober. Under maj månad smälter cirka 60 % 
av snön och resten smälter bort i juni. Under vintermånaderna sjunker grundvattennivån i 
området. Dagbrottet i Tapuli ligger på ytvattendelaren mellan Mellajoki och Kaunisjoki. 
Norr om Tapuli finns en rullstensås som löper i nordväst-sydostlig riktning norr om älven 
Aareajoki. Det finns ingen hydrologisk kontakt mellan rullstensåsen och området kring 
Tapuli. 

SGU-klassade grundvattenförekomster finns i omgivningarna. En grundvattenförekomst 
av klass 2B1 (Haumajakangas) återfinns öster om aktuellt verksamhetsområdet 
(Northland 2011). Grundvattenförekomsten Haumajakangas, SE 749352-182619, 
omfattar ca 72 km2 med en kapacitet på 655645 tusen m3. Grundvattenförekomsten har 
god kvantitativ och god kvalitativ status (Viss 2018).  

6.9 Miljökvalitetsnormer 

Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för luftkvalitet, omgivningsbuller och vatten. För 
planerad vattenverksamhet bedöms endast miljökvalitetsnormer för vatten vara aktuella. 

Vattenförekomster med miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status finns både 
för ytvatten och grundvatten. Berörda vattenförekomster redovisas under kap. 6.8. 
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6.10 Bebyggelse och boendemiljö 

Närmaste bebyggelse ligger i byarna Kaunisvaara där merparten av husen återfinns på 
kullarnas sydsluttning. Ca 5 km norr om gruvverksamheten i Tapuli, längs väg 99, 
återfinns byn Aareavaara som ligger intill Muonio älv. Älven utgör gränsen mellan Sverige 
och Finland. Kaunisvaara by har genomgått en stadig befolkningsminskning från över 
600 invånare under 1950-talet, till dagens knappt 150 bofasta.  

6.11 Övriga intressen 

Skogsmarken i området ägs av privata fastighetsägare och skogsbruk bedrivs i mindre 
skala. Det bedrivs även småskaligt jordbruk i byn Kaunisvaara. I Kaunisvaara vid 
områdena för Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk gäller flera olika 
jaktlicenser för älg. 

Fiskerätt i Kaunisjärvi, Patojoki, Mellajoki, Rässioja och Kiekkajoki innehas av 
Kaunisvaara bysamfällighet S:25. Fiskerätt i Kaunisjoki tillhör ett flertal privata fastigheter, 
men även i vissa delsträckor samfälligheter. Fiskerättigheter i Muonio älv administreras 
på svenska sidan av Aareavaara Fiskevårdsområdesförening. Förutom Muonio älv 
omfattar även fiskevårdsområdet delar av Aareajoki samt andra sjöar och vattendrag i 
närområdet. Fastighetsägare ingående i föreningen har fiskerätt i vattnen.  

Stora delar av myrområdena kring befintligt verksamhetsområde har under lång tid varit 
relativt svårtillgängliga och friluftsliv har därför inte bedrivits i någon större utsträckning.  

7 Verksamhetsbeskrivning  

7.1 Nuvarande anläggning 

Sandmagasin 

Anrikningssanden transporteras i en slurry till sandmagasinet. Sanddeponering sker från 
en deponeringsramp genom en utsläppspunkt och en sandkon utbreder sig i 
sandmagasinet med en medellutning av för närvarande ca 1.1 % (0.62 grader). 
Överskottsvatten i sandmagasinet leds via diken längs den yttre vallen till 
klarningsmagasinet. Sandkonens yttre begränsningslinje närmar sig den yttre vallen och 
uppskattas nå fram till denna under 2019. 

Klarningsmagasin 

Befintligt klarningsmagasin utgörs av ett nedgrävt magasin med vallar. Bräddning sker 
med pumpning till Muonio älv. Det finns behov av att utöka magasinets klarningsyta för 
att villkoret på suspenderande material i utgående vatten ska innehållas på lång sikt. En 
större yta i klarningsmagasinet ger även möjlighet att utöka regleringsvolym i syfte att 
minska behovet av bräddning till älven. I dagsläget sker bräddning framförallt i samband 
med snösmältning och vid stor tillrinning från avrinningsområdet. 



  

  

 
 

13(18)

SAMRÅDSUNDERLAG 
2018-09-06 
 

 

7.2 Planerade åtgärder 

Anläggningsskede 

Den permanenta inre vallen planeras att anläggas i sandmagasinet för att styra 
sandkonens utbredning. För att grundlägga vallen på fast botten kommer torv att 
schaktas bort mellan en planerad initial sprängstensvall och den befintliga yttre vallen. 
Vallen kommer att anläggas med gråberg med filter och vara dränerande. Den initiala 
sprängstensvallen planeras att anläggas 2018 genom ändtippning och nedpressning av 
gråberg i torven innanför den befintliga yttre vallen. 

Den permanenta inre vallen kommer att byggas längs med den initiala sprängstensvallen 
efter att bortschaktning av torv till fast botten har utförts. I samband med schaktning och 
länshållning (av schaktområdet) kommer en tillfällig/temporär grundvattensänkning ske i 
den del av sandmagasinet som berörs av schaktning. 

 

Ett förklarningsmagasin planeras att anläggas mellan befintligt klarningsmagasin, befintlig 
yttre vall och planerad inre vall. Anläggandet utförs i samband med att den inre vallen 
anläggs. Förklarningsmagasinets vall planeras byggas med tätning av morän samt filter, 
övergångslager samt stödfyllning av gråberg. Vid inloppet till förklarningsmagasinet 
anläggs en sedimentationsfälla och sediment tömmes och återförs till sandmagasinet vid 
behov. 

 

Driftskede 

Krönnivån på den permanenta inre vallen planeras att byggas så att ett fribord av minst 1 
m erhålls mellan sandkonens överyta invid vallen. Vallen kommer att höjas i etapper så 
att fribordet inte understiger 0.5 m. 

Förklarningsmagasinet kommer att användas parallellt med det befintliga 
klarningsmagasinet varvid vatten från sandmagasinet först leds in i förklarningsmagasinet 
och därefter vidare till klarningsmagasinet.  

7.3 Masshantering 

Den inre vallen och förklarningsmagasinet kommer att byggas med material som finns 
inom den egna verksamheten vilket minskar belastningen på naturresurser. Upplag inom 
industriområdet kommer till största del används som materialresurser. Morän finns på 
upplag eller i täkt. Gråberg till stödfyllning finns på upplag. Filter och övergångsmaterial 
krossas fram ur material från gråbergsupplag. 

 

Schaktmassor som utgörs av torv kommer att läggas upp i sandmagasinet. Upplaget 
placeras så att stabiliteten för slutlig krönnivå för den inre vallen inte påverkas. 

I samband med schakt- och fyllningsarbeten kommer länshållning utföras. Pumpning 
kommer att ske till diken längs yttre vallen samt befintligt klarningsmagasin.  

En uppskattning har gjorts av mängder för schaktning samt åtgång av fyllningsmaterial för 
den inre vallen och förklarningsmagasinet vilket sammanfattas i tabell 1. 

 



 

 
 

 

14(18)
 
SAMRÅDSUNDERLAG 
2018-09-06 
 

 

Tabell 1. Uppskattade mängder schakt- och fyllningsmaterial. 

Inre vall, material Mängd, m3 

Schakt, torv 206 200 

Gråberg 348 500 

Filter 45 800 

Övergångslager 45 800 

  

Förklarningsmagasin, material Mängd, m3 

Schakt, torv 262 500 

Morän 2 000 

Filter 2 000 

Stödfyllning, gråberg 11 200 

 

7.4 Byggarbetsplatsen 

Etableringsytor kommer att iordningsställas i anslutning till anläggningsplatsen och 
används för upplag och omlastning av material.  

7.5 Tidplan 

Anläggande av inre vallen och förklarningsmagasinet planeras att utföras under 
barmarkssäsongen 2019. 

7.6 Alternativt utförande 

Alternativt utförande för den inre vallen har utretts inom ramen för utförd 
förprojektering/förstudier.  

Alternativ utformning av förklarningsmagasinet har även det övervägts inom ramen för 
utförd förstudie med fokus på alternativen magasin ovanpå dagens markyta med (höga) 
dammar respektive nedgrävt magasin med endast låga vallar av samma konstruktion 
som befintligt magasin. 

8 Försiktighetsmått och skadeförebyggande åtgärder 

Planerade åtgärder kommer att utföras inom befintligt sandmagasin varvid risk för 
eventuella utsläpp till recipient minimeras.  

Upplag och förvaring av petroleumprodukter ska ske i godkänd behållare/ invallning med 
påkörningsskydd så att läckage, spill eller dylikt till mark ej uppstår. 
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I samtliga arbetsmaskiner ska det finnas absorberande material för uppsamling vid 
läckage. 

Hydraulsystem i arbetsmaskiner ska innehålla olja som uppfyller miljökraven enligt 
Svensk standard 15 54 34, Hydraulvätskor – Krav och provningsmetoder.  

Länshållning sker till klarningsmagasinet. Inga utsläpp direkt till omgivningen kommer att 
ske. 

9 Förutsedda miljöeffekter 

I samrådsunderlaget ska de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden 
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser beskrivas. En beskrivning av 
miljöeffekterna för aktuella miljöaspekter utförs för både anläggnings- och driftskedet. 

Konsekvenser och miljöaspekter av nedan angivna miljöeffekter kommer att beskrivas 
närmare i kommande MKB. 

9.1 Vattenmiljön 

Ytvattnet kan komma att påverkas i både anläggnings- och driftskedet. I 
anläggningsskedet av den inre vallen och förklarningsmagasinet kan ytvatten behöva 
avledas. Vid driftskedet kommer anläggningarna att fungera som en skyddsåtgärd i och 
med att den inre vallen förhindrar utbredningen av den deponerade sanden. 
Förklarningsmagasinet kommer att bidra med en större magasinvolym. Grundvattnet 
kommer att påverkas i och med anläggandet av den inre vallen och 
förklarningsmagasinet. Grundvattnet kommer temporärt att avsänkas och avledas vid 
anläggningsskedet, men kommer inte att avsänkas permanent inom området för 
anläggningarna. Miljöeffekter på vattenmiljö kommer att utredas och bedömas vidare i 
kommande MKB. 

9.2 Miljökvalitetsnormer 

De miljökvalitetsnormer som bedöms vara tillämpliga för aktuella vattenverksamheter är 
för ytvatten och grundvatten. Miljökonsekvenserna för ytvatten och 
grundvattenförekomsterna kommer att utredas och bedömas vidare i kommande MKB. 

9.3 Naturmiljö 

Våtmarken Tapuolivuoma ligger inom det område där planerad vattenverksamhet ska 
utföras. Våtmarken har VMI klass 1, mycket högt naturvärde. Våtmarken är dock redan 
påverkad av sandmagasinet och befintlig yttre vall. Omfattande schaktarbeten kommer 
att behöva utföras vid anläggandet av den inre vallen som ska anläggas till fastmark. 
Schaktarbeten kommer även att behöva utföras vid anläggandet av 
förklarningsmagasinet. Planerad vattenverksamhet håller sig inom gällande 
markanvisningar.  På grund av våtmarkens mycket höga naturvärde kommer 
miljöeffekterna att utredas och bedömas vidare i kommande MKB. 
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Ytvattendrag och ytvattenförekomster runt gruvverksamheten utgör biflöden till Natura 
2000-området Kalix och Torne älvsystem. Syftet med den inre vallen är att styra 
utbredningen av den deponerade sanden. Denna kommer även att vara dränerad för att 
hålla nere portrycket i sandkonen. Förklarningsmagasinet kommer att bidra med en större 
magasinsyta och regleringsvolym. Åtgärderna är därmed att betrakta som förbättrande 
åtgärder som i driftskedet kommer att stärka skyddet för Natura 2000-vattendragen. Vid 
anläggningsskedet kommer avsänkning och bortledning av vatten att utföras temporärt. 
Dessa åtgärder bedöms inte medföra någon negativ miljöpåverkan av betydelse på 
Natura 2000-vattendragen ens under arbetstiden. Påverkan under driftskedet bedöms 
bara vara positiv. Det aktuella Natura 2000-områdets utpekade skyddsvärden samt de 
planerade åtgärdernas potentiella miljöeffekter kommer att belysas mer detaljerat i 
kommande MKB. 

9.4 Landskapsbild 

Landskapsbilden idag, förutom existerande industrianläggningar, består av flacka, 
vidsträckta våtmarker med Kaunisvaara som enda höjd. Den inre vallen som planeras att 
anläggas kommer att vara högre än den yttre befintliga vallen. Detta kommer att medföra 
en viss förhöjning i det flacka landskapet, men vallen ligger redan inom påverkat 
industriområde. Den inre vallen bedöms inte ge några betydande miljöeffekter på 
landskapsbilden. Dess höjd överstiger inte den redan tillståndsgivna anläggningens 
initialt planerade topografi. 

9.5 Masshantering 

9.5.1 Naturresursförbrukning 

För anläggandet av den inre vallen och förklarningsmagasin kommer material som 
uppkommer inom gruvverksamheten att användas. Gråberg från gråbergsupplagen 
kommer att nyttjas samt morän från upplagen inom industriområdet. Krossning av 
filtermaterial behöver utföras. Detta innebär en materialåtervinning och en hushållning av 
naturresurser. Inga externa transporter med material in till verksamhetsområdet kommer 
att behövas vilket kommer att reducera störningar som buller och damning samt 
minimerar påverkan på luftmiljön.  

9.5.2 Schaktmassor 

Vid anläggandet av vallen kommer omfattande schaktning av torvlager behöva utföras. 
Vid schaktarbetena kommer en påverkan på det vatten som behöver avledas att 
uppkomma, så som ökade halter av suspenderat material. Vid anläggningsskedet 
kommer skyddsåtgärder att vidtas så att hanteringen och uppläggningen av torvmassor 
utförs på ett sådant sätt att risken för miljöeffekter minimeras.  

Om förorenade massor skulle påträffas vid schaktning för planerade åtgärder kommer 
schaktning och hantering av massorna att ske enligt gällande lagkrav och restriktioner. 
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9.6 Yttre händelser 

Yttre händelser som kan påverka aktuella anläggningar, den inre vallen och 
förklarningsmagasinet, kan vara naturkatastrofer så som jordbävning och 
översvämningar. Detta skulle kunna innebära anläggningarna går till brott. Konstruktion 
av den inre vallen kommer därför att utföras enligt riktlinjerna RIDAS och gruvRIDAS. Det 
finns även en framtagen säkerhetsrapport för befintligt tillstånd för Tapuligruvan med 
tillhörande anläggningar. Eftersom förklarningsmagasinet kommer att schaktas ner i 
myrmarken och därmed inte ha någon egentlig gradient bedöms risken för brott närmast 
obefintlig. Den närmare konstruktionen kommer dock att anpassas efter en slutlig 
bedömning av riskbilden.  

I kommande MKB kommer en utförlig redovisning och bedömning över risker för 
dammbrott och de miljöeffekter som skulle uppstå till följd. 

10 Bedömning om betydande miljöpåverkan 

KIAB bedömer att planerad vattenverksamhet inte kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen görs med hänsyn till åtgärdernas utmärkande egenskaper, 
lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. Planerad 
vattenverksamhet utförs inom ett redan i anspråkstaget och påverkat industriområde. 
Åtgärdernas egenskaper är inte heller att betrakta som så omfattande att miljöeffekterna 
på någon av aktuella miljöaspekter kan anses som betydande. 

11 Miljökvalitetsmål 

I kommande MKB redovisas de nationella och lokala miljökvalitetsmålen som bedöms 
vara relevant för verksamheten, följt av en beskrivning av påverkan. 

12 Förslag till innehåll i kommande MKB 

Som en del av miljöbedömningen av planerade verksamheter kommer en MKB att 
upprättas. Syftet med MKB:n är att redovisa en samlad bild av de nuvarande 
förutsättningarna i de områden som kan komma att påverkas av planerade verksamheter 
samt förutsättningarna i förekommande recipienter/mottagare av emissioner från 
densamma. I MKB:n redogörs även för på vilket sätt och i vilken omfattning planerade 
verksamheter kommer eller kan komma att påverka berörda områden och recipienter 
samt vilka potentiella miljöeffekter och miljökonsekvenser som den aktuella påverkan 
sedan leder till. 

Utifrån KIAB:s bedömning att åtgärderna innebär en icke betydande miljöpåverkan ska 
en liten MKB tas fram. I en liten MKB ska de upplysningar som behövs för en bedömning 
av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge lämnas. 

MKB:ns föreslagna disposition och omfattning redovisas nedan. 

- Administrativa uppgifter 

- Inledning 
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- Avgränsning av MKB och dess syfte 

- Områdesbeskrivning (mark- och vattenförhållanden, natur- och kulturmiljö etc) 

- Beskrivning av planerad verksamhet (Lokalisering, utformning och omfattning) 

- Nollalternativ och andra alternativ 

- Miljöeffekter (identifiering, beskrivning, bedömning) Anläggnings- och driftskedet 

o Påverkan på vatten, luft och mark 

o Bulleremissioner 

o Avfall mm 

o Transporter 

o Energianvändning- och resursförbrukning 

- Skadeförebyggande åtgärder  

- Miljökvalitetsmål  

- Icke-teknisk sammanfattning  

- Redogörelse för genomförda samråd  
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