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Förord
I föreliggande rapport redogörs för Länsstyrelsen i Västerbottens tillsynsprojekt
om efterbehandling av sulfidmalmsgruvor.
Projektet syftar övergripande till att få en helhetsbild och en nulägesanalys av
miljöpåverkan från nedlagda gruvor samt att utvärdera vilken effekt de krav som
ställts i prövningar och tillsyn har haft på miljön. Projektet syftar vidare till att
utifrån tidigare erfarenheter och ställda krav dra slutsatser kring formulering av åtgärdsmål relaterade till metalltransporten i yt- och grundvatten samt belastningen
på närliggande recipienter. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket och genomförts av personal vid Länsstyrelsen i Västerbotten.
Umeå, januari 2012
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1 Inledning
Den här rapporten är resultatet av ett tillsynsprojekt med fokus på efterbehandling
av sulfidmalmsgruvor. Projektet har genomförts under 2010 och 2011 och finansierats av Naturvårdsverket samt Länsstyrelsen i Västerbotten. Målet med projektet har varit att ta ett samlat grepp om länets miljöstörande gruvområden för att
utvärdera och analysera hur kraven på efterbehandlingsåtgärder kan och bör ställas. I projektet har ingått bland annat en tillbakablick och utvärdering av Länsstyrelsens tillsyn samt en granskning av hur åtgärdskraven kan ses över i förhållande
till Naturvårdsverkets vägledning om att välja efterbehandlingsåtgärd.
Västerbottens län består av landskapen Västerbotten, södra delen av Lappland och
en mindre del av Ångermanland. Länet är landets näst största och omfattar något
mer än en åttondel av Sveriges totala landyta. Större tätorter är Umeå, Skellefteå
och Lycksele. Näringslivet i Västerbotten bygger i stor utsträckning på basnäringar med trä- och gruvindustri samt vattenkraft. Prospekteringen efter nya malmfyndigheter är omfattande och ett tjugotal företag från bland annat Australien, Frankrike och Storbritannien är i dagsläget aktiva och letar efter värdefulla mineraler i
länet. 2010 bröts totalt ungefär 2,8 miljoner ton malm i Västerbottens län och hela
gruvnäringen sysselsatte 2011 ca 2 000 personer i länet. Utanför Skellefteå ligger
Rönnskärsverken som är Sveriges enda smältverk för förädling av malm till guld,
silver, zink, bly och koppar.
Gruvbrytningen i Sverige har tusenåriga anor och har framförallt bedrivits i Bergslagen. Under det senaste seklet har dock norra Sverige och främst Västerbottens
och Norrbottens län exploaterats vad gäller prospektering och gruvdrift. Man brukar säga att Västerbottens gruvålder inleddes 1924 då Bolidenmalmen hittades,
men det finns rester och spår från koppar- och järnbrytning i länet sedan 1600-talet. Idag finns det nio gruvor i drift i Västerbotten samt ett sjuttiotal gruvverksamheter som har brutits och lagts ner under 1900-talet. Dessa nedlagda gruvor är mer
eller mindre efterbehandlade. Av de nio gruvorna i drift är alla utom en så kallade
sulfidmalmsgruvor. Brytning av sulfidmalm görs för utvinning av koppar, zink,
bly, guld och silver.
Sulfidmalmsgruvor ger upphov till speciella problem i omgivningen där brytning
under endast ett fåtal år ibland kan orsaka miljöproblem under många generationer
framåt. Jämfört med järnmalmsgruvor anses de utgöra ett större miljöproblem på
grund av den stora mängden tungmetaller som riskerar att spridas till känsliga och
skyddsvärda sjöar och vattendrag. Då sulfidmalmen kommer i kontakt med luftens
syre och med regnvatten oxideras sulfiderna vilket kan ge upphov till försurning
och vatten med höga metallhalter. Många av länets sulfidmalmsgruvor finns med
på Västerbottens lista över de förorenade områden som är i störst behov av efterbehandling.
Gruvnäringen expanderar och i framtiden är det troligt att brytning av sällsynta
jordartsmetaller samt av ämnen som till exempel fosfor, tellur, litium och flourit
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blir allt mer intressant. Gemensamt för jordartsmetallerna är att de förekommer
i låga halter i jordskorpan vilket gör att mängden avfall blir väldigt stor i förhållande till den färdiga produkten. Allt eftersom gruvbranschen utvecklas och blir
mer utbredd blir det viktigt att den också kan ske på ett hållbart och framförallt
miljövänligt sätt, såväl under drift som efteråt.

Bild 1. Gruvor i Västerbotten. Blåmarkerade gruvor är i drift, grönmarkerade
är planerade. Rönnskärsverken och Bolidens anrikningsverk är markerade i rött.
(Bildproduktion Pantzare Information AB, Luleå)
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Läsanvisning

Den här rapporten innehåller en redovisning av ett tillsynsprojekt rörande efterbehandling av förorenade områden. Projektet består av i huvudsak tre parallella
delprojekt med inriktningarna prövning, tillsyn och ökad gruvkompetens.
För att läsaren ska få en insikt i de frågor som tas upp inom delprojekten inleds
rapporten med bakgrundsinformation i kapitel tre. I kapitel fyra framgår syfte och
mål med projektet och sedan följer redovisningen av de ingående delprojekten
prövning och tillsyn.
Resultatet från delprojekt prövning redovisas i kapitel fem tillsammans med en
kort diskussion. Delprojekt tillsyn i kapitel sex består av en genomgång av resultatet från efterbehandlingen av fem gruvor i Västerbotten. Här kan man som läsare
välja att antingen läsa om någon enstaka gruva eller om alla fem. Redovisningen
av gruvorna följer samma mall och avslutas med en kort diskussion som är specifik för just den gruvan. I kapitel sju finns en kort beskrivning av delprojektet ökad
gruvkompetens.
Rapporten avslutas till sist med en övergripande diskussion i kapitel åtta och förslag till fortsatt arbete i kapitel nio.

Snabbversion
Vill man ha en lite mer övergripande bild av projektet kan man läsa de första inledande kapitlen tre och fyra och sedan hoppa till diskussionen i kapitel åtta utan att
läsa kapitlen med de olika delprojekten.
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Bakgrund

Naturvårdsverket beräknade 2008 att kostnaden för att efterbehandla gamla gruvområden och gruvavfall i Sverige ligger i storleksordningen 2-3 miljarder kronor.
En stor del av kostnaden beräknas tillfalla staten då ingen ansvarig går att nås för
många äldre gruvområden. Västerbotten har en unik roll nationellt eftersom gruvindustrin är en i högsta grad levande industri. Detta illustreras i bild 2 som visar
gruvor i produktion samt bearbetningskoncessioner i Sverige. I många andra län
är istället föroreningsproblematik från gruvor främst ett resultat av äldre tiders
industri. Som exempel hade Västerbotten under slutet av 2010 sammanlagt 66 gällande bearbetningskoncessioner vilket utgör 48 % av landets totala antal bearbetningskoncessioner (Sveriges geologiska undersökning, 2010).
Det här kapitlet ger en översiktlig beskrivning av miljöproblemet med sulfidmalmsgruvor och beskriver allmänt förutsättningarna för Länsstyrelsens arbete
med efterbehandling av gruvor.

Bild 2. Gruvor i Sverige.
© Sveriges geologiska
undersökning (2011)
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3.1

Gruvavfallets miljöpåverkan

Lakvatten från deponerat gruvavfall håller ofta skadligt höga halter av metal�ler som zink, koppar, bly, kadmium, krom och arsenik. Lakvattnet kan även ha ett
mycket lågt pH vilket kan bidra till en ökad försurning av den omgivande miljön
(Statens naturvårdsverk, 1993).
När sulfidhaltigt avfall från brytning av sulfidmalm kommer i kontakt med syre
och vatten påbörjas en nedbrytningsprocess som frigör sulfatsvavel, syra och metaller från avfallet, däribland tungmetaller. Om den producerade syran (H+ i reaktionen nedan) inte neutraliseras av buffrande ämnen i avfallet blir miljön i avfallet
sur. Den sura miljön gör att upplösta metaller hålls i lösning och därmed kan lakas
ur avfallet tillsammans med sulfat. Om detta sura sulfat- och metallhaltiga lakvattnet inte samlas upp med en tät deponibotten och uppsamlingsdiken och renas,
så kommer det istället att tillföras grundvattnet och därmed att transporteras ut till
närmaste utströmningsområde och ytvattenrecipient.
Vittringen gör mineralkornets yta porös och mer åtkomlig på djupet för nytt syre
från omgivande luft och vatten. Den ökade porositeten ökar i sig vittringshastigheten. Oxidationen kommer att pågå och vandra in allt djupare i mineralkornet, så
länge som syre tillförs avfallet och till dess att sulfiderna i mineralkornet är helt
förbrukade. Vittringen minskar eller upphör om syretillförseln till avfallet förhindras med skikt av packad tät morän eller andra täta material mellan luften och
avfallet. Utlakningen av metaller från avfallsdeponin kan dock fortsätta under lång
tid om vatten tillåts flöda genom det vittrade avfallet. Om ett redan vittrat gråberg
täcks så att syretillförseln hindras, så uppstår en syrefri miljö med högre pH. I
denna kan kvarvarande oxiderade metaller och sulfat reduceras och omvandlas
tillbaks till fasta metallsulfider, vilket på sikt minskar utlakningen av metaller och
sulfat. Vittringen i sig påverkar inte utlakningen av kväveföreningar från sprängmedelsresterna i gråberget.
Sulfidmineral är ett samlingsnamn för mineral som består av metalljoner och
svavel. Vanliga sulfidmineral är till exempel pyrit, kopparkis, zinkblände och
blyglans. Pyrit (FeS2), eller svavelkis, är det vanligaste av sulfidmineralen i jordskorpan. Innehållet av pyrit i sulfidmalmen kan variera mellan 2 % - 20 % med
motsvarande varierande halter i avfallet (Naturvårdsverket, 1998). Vid kontakt
med syre reagerar pyrit enligt:

Reaktionen sker för alla typer av sulfidmineral i kontakt med luftens syre och med
tillgång till vatten, och det räcker ofta med det vatten som finns i luften. Vittringen
av mineralet fortsätter sedan då Fe2+ (tvåvärt järn) oxideras till Fe3+ (trevärt järn)
som i sin tur kan hydrolyseras och fällas ut som järn-oxihydroxider. Oxidationen
av sulfidmineral påverkas av en rad olika faktorer som pH, syretillgång, koncentration av järnjoner, temperatur och även av mikroorganismer såsom bakterien
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Thiobacilli ferrooxidans. Vittringshastigheten kan variera stort beroende på vilken
faktor som är begränsande för fortsatt vittring.

Bild 3. Från vänster till höger: faktorer som förändrar sulfidoxidationen hastighet, faktorer som förändrar sammansättningen av lakvattnet från ett gruvavfall
samt faktorer som påverkar sammansättningen i det vatten som lämnat gruvområdet (The International Network for Acid Prevention (INAP), Global Acid Rock
Drainage Guide GARD Guide, 2009).
Gruvavfall kan även innehålla mineral som till viss del kan neutralisera de vätejoner som bildas vid sulfidvittringen. Exempel på sådana mineral är exempelvis
kalcit och dolomit som innehåller karbonater som verkar buffrande (har buffringskapacitet). Om inte karbonatmineral finns i avfallet eller om de har uttömt
sin buffrande förmåga, tar andra mer svårvittrande mineral vid såsom silikater.
Buffringshastigheten hos silikatmineral är dock mycket långsammare än hos karbonatmineralen.
Sammanfattningsvis är avgörande faktorer för vittringshastigheten i ett avfallsupplag:
• Tillgången av buffrande mineral
• Fördelningen mellan karbonat- och silikatmineral
• Vattnets uppehållstid och flödesfördelning
• Kornstorlek och arean på den reaktiva ytan
• Specifika reaktionshastigheter för de buffrande mineralen 				
(Fröberg & Höglund, 2004)
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3.2

Efterbehandlingsmetoder

Efterbehandlingsmetoder av sulfidhaltigt gruvavfall har som mål att begränsa eller
förhindra uppkomst och spridning av metallhaltigt lakvatten genom att motverka
oxidation och vittring av avfallet. Syretillförseln är avgörande för vittringshastigheten och för hur mycket metaller som frigörs. Olika metoder för övertäckning i
syfte att begränsa syretillgången i avfallet är därför en av de vanligaste efterbehandlingsmetoderna idag. Täckningsmetoderna kan i korthet indelas i antingen
torrtäckning eller vattentäckning. Det kan dock förekomma kombinationer av efterbehandlingsmetoderna.

Torrtäckning
Vid torrtäckning av gråbergsupplag eller deponier av anrikningssand ser man oftast ett metallpåslag i lakvattnet i några år. Detta eftersom täckningen skapar reducerande förhållanden i avfallet. Gruvavfall som tillåtits oxidera och vittra under
lång tid kan många gånger innehålla stora mängder trevärt järn i pyriten. Trevärt
järn reduceras efter täckningsarbetena och ger upphov till vätejoner (syra) som gör
att försurningsprocessen och vittringen accelererar. Det är därför viktigt att använda en så kallad kvalificerad täckning för att minska inflödet av vatten och därmed
spridningen av metaller.
Kvalificerad täckning består vanligtvis av tre lager. Ett tätskikt längst ned mot
avfallet som ska fungera som diffusionsmotstånd för syre och vatten, över detta
ett täck- eller skyddsskikt för att förhindra klimatets påverkan på tätskiktet och till
sist ett vegetationsskikt överst för att underlätta växtetablering.
Tätskiktet kan bestå av en tät packad morän (siltig) på cirka 0,5 m med låg hydraulisk konduktivitet som gör att en effektiv syrediffusionsspärr erhålls. Tät
morän har som fördel att den inte är sprickbenägen om den hålls vattenmättad och
den kan även anpassa sig till förändringar i höjdled. Om tätskiktet torkar ut vid
torrår så ökar syrediffusionen genom materialet. Detta leder i sin tur till ökad vittring och ökade utsläpp.
Ett alternativ till tätskikt vid torrtäckningsarbeten kan vara att använda olika
geomembran som exempelvis tät gummiduk (HDPE eller EPDM-duk). Om man
använder geomembran vid täckningsarbetena kan det även behöva anläggas ett
utjämningskikt eller en skyddsgeotextil ovanpå gruvavfallet. Detta för att inte
gummiduken ska skadas vid mekanisk åverkan från det underliggande avfallet.
Ett dräneringslager kan anläggas under och ovanför tätskiktet för att avleda vatten i syfte att minska andelen vatten som kan perkolera ned till avfallet. Ofta används krossat grus med en skyddsduk på vardera sidan för att inte fint material ska
sätta igen dräneringslagret. Efterföljande täckskikt består av ett lager på cirka 1,5
m ospecificerad morän (med högre hydraulisk konduktivitet) för att undvika att
bland annat att rötter eller tjäle ska orsaka skador på det underliggande tätskiktet.
Översta lagret är ett vegetationssskikt där man kan anlägga näringsrikt material i
samband med insådd för att erhålla en snabb växtetablering.
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Vid okvalificerad täckning används ofta en ospecificerad morän samt ett vegetationsskikt i syfte att etablera växtlighet. Tjockleken (mäktigheten) på täckningen
kan variera mellan cirka 0,3-1,2 m beroende på typen av underliggande avfall
eftersom man inte har något tätskikt att skydda eller som ska hållas vattenmättat.
Okvalificerad täckning är en enklare täckning som inte bör användas vid efterbehandling av sulfidhaltigt avfall. Bild 4 visar variationer i täckningsmetoder, från
okvalificerad till kvalificerad täckning av gruvavfall.

Bild 4. Metoder för torrtäckning av avfall (INAP, GARD Guide, 2009).

Vid torrtäckningsarbeten av sulfidhaltigt avfall har det på senare år förekommit
olika försök i Västerbottens län med att tillsätta alkalisk buffert genom att injektera eller lägga ut ett buffrande skikt innan täckningsarbetena påbörjas. Vanligtvis
används mesakalk eller imeryrester vilket är en restprodukt från pappersindustrin
bestående av såväl hydroxider som karbonater. Hydroxiderna löses först och ger
ett högre pH-värde medan karbonaterna är mer svårlösta och ger ett pH i vatten
på drygt 7. En stor fördel med tillsatta karbonater till sulfidhaltigt avfall är att det
kan bildas svårlösliga karbonifieringar som gör att avfallet blir mer stabilt och inte
längre avger metaller. Ett högre pH-värde minskar också sannolikheten att trevärt
järn reduceras i avfallet och åter går i lösning, vilket i så fall innebär att tvåvärt
järn i lakvattnet kan oxideras nedströms i mottagande recipienter och ge upphov
till försurning, så kallad latent aciditet.
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Vad gäller gråbergsupplag är det viktigt att täcka gråbergsfoten så snabbt som
möjligt för att minimera skorstenseffekt och syresättning av gråbergshögen. Det
pågår en biologisk aktivitet och vittring i upplagen som alstrar värme som skjuter
på skorstenseffekten (se bild 5). Det kan bli upp till 70 grader varmt inuti gråbergsupplag.

Bild 5. Skorstenseffekt i en gråbergshög (INAP, GARD Guide, 2009).

Vattentäckning
Vid vattentäckning däms avfallet över med vatten. Vanligtvis handlar det då om
anrikningssand som lagrats i en naturlig sjö eller i en konstruerad damm (eller
en kombination av de båda). En våttäckning kräver ett visst avstånd mellan vattenyta och botten samt att det inte uppstår vågor i någon större utsträckning för att
undvika att vattnet närmast bottnen syresätts allt för mycket. Bild 6 illustrerar de
huvudsakliga processer som sker i en vattentäckning av anrikningssand.
Förändringar i vattenbalansen, det vill säga förändringar i nederbörd, avrinning
och avdunstning, kommer att påverka vattentäckningen och medföra att täckningens förutsättning kan ändras med väder och på sikt med klimatförändringar som
kan vara svåra att förutspå. Inryms vattentäckningen i en damm behövs tillsyn,
underhåll och kontinuerlig kontroll för att undvika skador som kan ge upphov till
utsläpp.
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Bild 6. Huvudsakliga processer i en vattentäckning av anrikningssand (INAP,
GARD Guide, 2009)

3.3

Utgångspunkter och mål för efterbehandlingsarbetet

Det gemensamma och övergripande målet med såväl miljöbalken som miljökvalitetsmålen är att främja en ekologiskt hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen
(miljömålen) ska ses som en politisk viljeinriktning gällande miljöarbetet, medan
miljöbalken är det styrmedel som ska göra att miljökvalitetsmålen uppnås. När
tveksamhet råder om vad som bör beslutas eller göras ska miljömålen vara vägledande, och det som mest sannolikt gynnar en uthållig utveckling ska väljas (miljömålspropositionen 2000/01:130 och miljöbalkspropositionen 1997/98:45).

Miljökvalitetsmål
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det här kallas ”Generationsmålet” och innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation. Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ligger till grund för
Länsstyrelsens arbete med förorenade områden där två delmål har varit styrande:
•

Delmål 6 - Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker vid 		
direktexponering och sådana förorenade områden som idag, eller inom 		
en nära framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla na-		
turområden skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av 		
år 2010.

•

Delmål 7 - Åtgärder skall under åren 2005-2010 ha genomförts vid så 		
stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i 		
sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050.
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2010 beslutade Regeringen om stora förändringar i miljömålssystemet där en av
de påtagligaste förändringarna är att delmålen ersätts av etappmål. I dagsläget har
inga nya etappmål tagits fram som rör efterbehandling av förorenade områden,
men det finns ett förslag till precisering som lyder ”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller
miljön. Samlad och kvalitetssäkrad information om förorenade områden finns allmänt tillgänglig.”
Miljömålet innebär inte att samtliga förorenade områden är åtgärdade. Det innebär
istället att de områden som innebär mycket stor risk för människa eller miljö - till
exempel hot mot skyddsvärd natur, betydande vattenförsörjningsintressen eller
som innebär en spridning av föroreningar som har en hög hälso- eller miljöfarlighet har åtgärdats. Efterbehandling av förorenade områden pekas ut som en grundläggande insats för att det ska vara möjligt att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö”.
Efterbehandling av förorenade områden har även av betydelse för att uppnå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av
god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Ett rikt växt- och
djurliv.

Miljöbalken
Ansvaret för att efterbehandla förorenade områden regleras i miljöbalken och den
miljörättsliga princip som har störst betydelse beträffande ansvar och skyldigheter
gällande förorenade områden är principen om att förorenaren betalar - Polluter
Pays Principle (PPP). Ansvaret för skadad miljö uttrycks i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 8 § som lyder ”Alla som bedriver eller har bedrivit
en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i
den omfattning den kan anses skäligt enligt 10 kap.”
Bestämmelser om miljöskador (föroreningsskador och allvarliga miljöskador)
finns alltså i 10 kapitlet miljöbalken. Enligt dessa bestämmelser är i första hand
den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat miljöskadan ansvarig för avhjälpande. Det här så kallade avhjälpandeansvaret innebär att den
ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta de avhjälpandeåtgärder som
på grund av miljöskadan behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada
eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Ansvar kan dock endast
utkrävas om den faktiska driften vid en miljöfarlig verksamhet har pågått efter den
30 juni 1969. Ett undantag utgör det så kallade förvaringsfallet som betraktas som
pågående miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken.
Reglerna om förorenade områden i 10 kap har ett starkt samband med övriga regler i miljöbalken. Det gäller främst bestämmelserna i 2 kap - de allmänna hänsynsreglerna som också beskrivs ovan, men även 9 kap miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt 26 kap som beskriver hur myndigheterna ska arbeta med tillsyn.
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Bästa möjliga teknik
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken, ska bästa möjliga teknik (BAT) användas vid yrkesmässig verksamhet. Enligt EU:s BREF-dokument för hantering av avfall från
gruvindustri är bästa tillgängliga teknik för efterbehandling av potentiellt syrabildande gruvavfall i första hand att förhindra att surt lakvatten uppkommer. I andra
hand ska det uppkomna sura lakvattnet hållas under kontroll eller behandlas innan
det släpps ut till mottagande yt- eller grundvatten.

Utvinningsavfallsförordningen
EG-direktivet (2006/21/EG) om hantering av utvinningsavfall införlivades 2008
i svensk lagstiftning genom Förordning (2008:722) om utvinningsavfall. Förordningen gäller för verksamheter som ger upphov till eller hanterar utvinningsavfall. Utvinningsavfall definieras som avfall från prospektering, utvinning eller
bearbetning, avfall från lagring av en mineraltillgång samt avfall från driften av
en bergtäkt. För gruvnäringen innebär förordningen bland annat att verksamhetsutövaren ska karakterisera avfall som uppkommer vid brytning samt att man redan
vid prövningen av verksamheten ska ha en avfallshanteringsplan för gråberg, slam
och anrikningssand.

Vattendirektivet
EG:s ramdirektiv för (2000/60/EG) vatten har införlivats i svensk lagstiftning
genom komplettering av miljöbalken och genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Direktivet har lett till att alla EU:s länder
nu organiserar förvaltningen av sitt vatten med utgångspunkt i vattnets naturliga
gränser - avrinningsområden. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är
att nå god vattenstatus i alla vatten senast år 2015 och att vattnets nuvarande status
inte heller får försämras.
Vattenförvaltningens arbete innebär bland annat att kartlägga och klassificera
olika vattenförekomsters status. Utifrån statusklassificeringen beslutas en miljökvalitetsnorm för varje vattenförekomst, vilken beskriver vilket kvalitetskrav
som ska gälla för vattenkvaliteten i framtiden. För att uppnå eller upprätthålla
miljökvalitetsnormer för vatten utformas ett åtgärdsprogram. I en förvaltningsplan
sammanfattas arbetet som har bedrivits under vattenförvaltningscykeln vad avser
statusklassificering av yt- och grundvatten, framtagande av miljökvalitetsnormer
och åtgärdsprogram samt deltagande i vattenförvaltningen.
Ansvaret för vattenförvaltningen är uppdelat på flera aktörer där Sveriges fem vattenmyndigheter har en central roll och ansvar för förvaltningen av vattenkvaliteten
i distrikten. På alla länsstyrelser finns ett beredningssekretariat som har som uppgift att bistå Vattenmyndigheten med det underlag som behövs för arbetet.
Enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev ska arbetet med vattenmiljön ske samordnat och på ett integrerat sätt, särskilt i arbetet med vattenrelaterade miljömål.
Arbetet med efterbehandling av gruvor och annan förorenad mark styrs av miljömålet ”Giftfri miljö” som har en stark koppling till vattenkvalitet. I vattenföre-
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komster där det inom avrinningsområdet finns förorenade områden som påverkar
eller riskerar att påverka grund- eller ytvatten så att miljökvalitetsnormerna inte
uppnås, ska övervakningen anpassas till kraven i den nya vattenförvaltningen.
Uppföljning i form av verksamhetsutövarens egenkontroll av olika genomförda
efterbehandlingsåtgärders effekter är en viktig del i detta för att bygga upp erfarenheter och slutsatser om vilka åtgärder som fungerat och inte.

Naturvårdsverkets vägledning
Naturvårdsverket gav 2009 ut tre vägledande rapporter i arbetet med förorenad
mark, ”Att välja efterbehandlingsåtgärd”, ”Riskbedömning av förorenade områden” och ”Riktvärden för förorenad mark”. Målsättningen med vägledningen var
att tillhandahålla en metodik för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete med efterbehandling av förorenade områden i ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
I sin vägledning har Naturvårdsverket formulerat utgångspunkter för efterbehandling. Det övergripande syftet är att en efterbehandling långsiktigt ska minska
risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt minska
mängderna och halterna av metaller och naturfrämmande ämnen i miljön. Utgångspunkterna avspeglas i den utredningsmetodik som Naturvårdsverket förordar
samt i Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Utgångspunkterna lyder i korthet:
• Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras 		
i såväl ett kort som långt tidsperspektiv.
• Grund- och ytvatten är naturresurser som i princip alltid är skyddsvärda.
• Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära 		
vare sig en höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som lång-		
siktigt riskerar att försämra kvaliteten på ytvatten- och grundvattenre-		
surser.
• Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkom-		
mer på det akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda och 		
värdefulla arter värnas.
• Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthål-		
las i den omfattning som behövs för den planerade markanvändningen.
• Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har 		
samma typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde.
• Exponeringen från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela den 		
exponering som är tolerabel för en människa.
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3.4

Prövning

Gruvor är verksamheter som kräver tillstånd både enligt minerallagen (lag
1991:45) och enligt miljöbalken. Den inbördes ordningen mellan de olika prövningarna är inte fastställd, men det vanliga är att bolaget ansöker om tillstånden
enligt minerallagen först. Vissa av de undersökningsarbeten som görs, till exempel
viss terrängkörning, kan också kräva tillstånd enligt miljöbalken. I bilaga 2 finns
en bild som förklarar processen med prövning av en gruva. Där finns också förklaring till hur efterbehandlingsfrågorna kommer in i olika skeden.

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession
Kortfattat kan sägas att Bergsstaten beslutar om undersökningstillstånd och
bearbetnings-koncession och att Länsstyrelsen delvis är remissmyndighet. Bearbetningskoncession innebär att bolaget har visat för Bergsstaten att det sannolikt
finns tillräckligt mycket malm i fyndigheten för att det ska gå att starta en lönsam
gruva. Bolaget ges då ensamrätt till mineralet i det geografiska område som koncessionen omfattar. Frågor om annan markanvändning enligt 3 och 4 kapitlet i
miljöbalken, till exempel rennäring, turism och skydd av natur i form av reservat
och Natura 2000-områden avgörs i huvudsak i denna prövning.

Miljötillstånd
För fullskaliga gruvor är det mark- och miljödomstolarna som kan ge tillstånd,
medan Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer ger tillstånd till provgruvor.
Processen fram till att gruvbolaget har fått ett tillstånd enligt miljöbalken (miljötillstånd) består av flera delsteg. Dessa beskrivs närmare nedan samt i bilaga 2.
1. Samråd
Det bolag som har avser att söka miljötillstånd måste samråda med ett antal parter
för att få information och synpunkter för att kunna upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Här har länsstyrelsen en viktig roll som särskilt utpekad samrådspart.
Länsstyrelsen deltar med kunskap från många olika områden såsom miljöprövning, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, rennäring, naturvård, kulturvård, vattenvård och vattenförvaltning med flera. Eftersom en gruvas miljöpåverkan inte
med automatik upphör i och med att gruvan avslutas, är efterbehandlingsfrågorna
mycket viktiga vid samrådet som i huvudsak består av följande moment:
-

bolaget begär tid för samråd och inger ett skriftligt underlag inför 		
samrådet,

-

bolaget håller samrådsmöte med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten 		
som framför sin information och bemöter bolagets redovisning av pro-		
jektplanen,

-

bolaget skickar protokoll från samrådet till Länsstyrelsen som bemöter 		
det skriftligen. Länsstyrelsen lämnar eventuellt kompletterande informa-		
tion och synpunkter samt svar på de eventuellt frågor som har framförts 		
under mötet och som inte kunde besvaras vid samrådsmötet.
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För vissa andra miljöfarliga verksamheter än gruvor ska länsstyrelsen besluta om
åtgärden kan anses ha betydande miljöpåverkan eller ej. Ett sådant beslut styr vilka som ska kallas till det fortsatta samrådet. Gruvor och provgruvor ska enligt lag
alltid anses ha betydande miljöpåverkan. Det kan bli aktuellt att besluta om betydande miljöpåverkan ifall en befintlig gruva vill göra en ändring i verksamheten
som inte kräver ett helt nytt tillstånd, men som ändå behöver prövas i domstol.
2. Ansökan i domstol
Av de gruvor som idag är i drift tillhör 10 av 13 det geografiska område inom
vilket Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt handlägger. När bolaget
har upprättat en ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnar de
in den till aktuell mark- och miljödomstol. Domstolen går igenom handlingarna
för att se om de i huvudsak är kompletta, och remitterar dem i så fall till ett antal
myndigheter, bl.a. alltid till Länsstyrelsen. Hos Länsstyrelsen deltar handläggare
från många områden i handläggningen. Den första remissomgången är i princip
alltid en så kallad kompletteringsremiss då remissmyndigheterna får tillfälle att
svara på om viktiga delar saknas för att de ska kunna ta slutlig ställning vid kommande domstolsförhandling. Om kvaliteten på ansökan och den första kompletteringen är låg kan det bli aktuellt med ytterligare remissomgångar för komplettering. När domstolen slutligen bedömer att ansökan är tillräcklig för prövningen
så kungörs ansökan i tidningar och hos remissmyndigheterna. Handlingarna finns
också utställda hos Mark- och miljödomstolen och exempelvis på kommunkontoret eller på annan plats i den kommun där gruvan ska anläggas så att enskilda
berörda och allmänhet kan ta del av handlingarna. I samband med att ansökan
kungörs så får alla som vill möjlighet att framföra sin syn på om gruvan ska tillåtas och om det i så fall behöver finnas särskilda villkor eller föreskrifter. Ofta blir
det några remissomgångar även efter att ansökan kungjorts för att myndigheter
och bolag ska få möjlighet att svara på varandras skrivelser. Därefter blir det en
muntlig förhandling i domstolen om det rör sig om en nyöppnad gruva.
Enligt utvinningsavfallsförordningen ska det alltid finnas med en avfallshanteringsplan i ansökan. Där ska bolaget beskriva vilket utvinningsavfall som uppkommer och hur de planerar att förhindra att avfallet orsakar skador på miljön.
En efterbehandlingsplan finns alltid med i avfallshanteringsplanen eller på annan
plats i ansökan. Många frågor om efterbehandling avgörs alltså redan i förhandlingen innan gruvan startar. I vissa fall har en efterbehandlingsplan inte funnits
klar vid förhandlingen och frågan om efterbehandling har då sats på prövotid.
Länsstyrelsens erfarenheter av detta är att det är mycket viktigt att tänka igenom
efterbehandlingen redan i samband med planeringen av gruvdriften så att utvinningsavfallet redan från början läggs på bästa tänkbara plats ur efterbehandlings
synpunkt. Dessutom går det i praktiken inte att avgöra om en gruva ska tillåtas
om det inte samtidigt går att bedöma den långsiktiga påverkan på miljön efter att
gruvan har avslutats. En efterbehandlingsplan krävs också för att kunna fastställa
den ekonomiska säkerhet som behöver ställas.
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PRÖVNING

I prövningen meddelas
ett tillstånd som reglerar:
drift, efterbehandling
och avslut.

LIVSCYKEL

PÅVERKANSFAKTORER

DRIFT

EBH

AVSLUT

Under drift ska verksamheten
bedrivas i enlighet med vad
som fastställs i prövningen.
Planer för t ex efterbehandling
och avfallshantering ska dock
uppdateras vart 5 år. Även
tillståndet kan komma att
omprövas om verksamheten
utökas eller förändras.

Efter avslutat verksamhet ska
området efterbehandlas i
enliget med fastställda mål
och efterbehandlingsplan.

Verksamheten avslutas och
tillståndet återkallas efter
genomförd och godkänd
efterbehandling. inga tydliga
regler finns för när detta ska
ske.

Yrkanden från
tillsynsmyndigheten, enskilda
särskilt berörda,
organisationer och övriga
myndigheter

Tillsynsmyndighetens förelägganden

Slutbesiktning och
tillsynsmyndighetens
godkännande

Lagar, förordningar, miljökvalitetsnormer

Figur 1. Illustration av en gruvverksamhet från start till avslut. Bilden syftar till
att visa hur varje del i en gruvas livscykel inverkar på efterbehandlingsresultatet och vilka påverkansfaktorer som är styrande för att uppsatta åtgärdsmål ska
kunna nås.

3.5

Tillsyn enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken medan kommunerna ansvarar för tillsyn gällande anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet och verksamheter som varken är anmälnings- eller tillståndpliktiga enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som berörs framgår av 9 kap.
miljöbalken och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Hur Länsstyrelsen i Västerbotten bedriver tillsyn enligt miljöbalken
Gruvverksamhet utgör alltid tillståndpliktig miljöfarlig verksamhet där alltså tillsynsansvaret tillfaller Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Västerbottens län har i dagsläget delegerat viss tillsyn av gruvverksamheter till Skellefteå kommun. Vad gäller
tillsyn över nedlagda verksamheter avgörs tillsynsansvaret enligt Naturvårdsverkets bedömning av tillsynsansvaret för föroreningsskador (förorenade områden)
och allvarliga miljöskador.
Figur 2 visar tillsynsmyndighetens roll i en process med målet hållbar utveckling
där den miljöfarliga verksamheten tillåts förutsatt att den bedrivs i enlighet med
lagar och regler. Lagstiftningen utgör också ramarna för hur tillsynen över den
miljöfarliga verksamheten ska bedrivas. Politik, internationella frågor med mera
kan påverka dessa ramar, exempelvis genom lagförändringar, nationella mål och
överenskommelser, fokus på arbetstillfällen och så vidare.
Tillsynsmyndighetens roll är framför allt att kontrollera om tillstånd som meddelats följs. Om tillstånden efterlevs bör det innebära att vi uppnår en tillståndsgiven miljö som bör vara detsamma som en god miljö. I verksamhetsutövarnas
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Villkorsbrott
- föreläggande
- vite
- åtalsanmälan
God miljö
(tillståndsgiven)
Tillsyn
Verksamhetsutövarens
kompetens

Prövning
Miljöbalken mm

Miljöfarlig
verksamhet
Verksamheterna
är orsaken till att
tillsynen behövs

Regering,
Naturvårdsverk
och andra
myndigheter.
Lagstiftningen ´
utgör ramarna
för hur tillsynen
ska bedrivas.

Länsstyrelse och
mark- och
miljödomstol
utfärdar tillstånd

Tillsynen kan
delas upp i:
- händelsestyrd
- planerad
- tillsynsvägledning

För att kunna
bedriva en
effektiv tillsyn
behövs tydliga
villkor.

Den
eftersträvade
miljön måste
minst vara
densamma som
den tillståndsgivna
miljön.
För att veta om
tillsynen leder
mot en önskad
miljö behövs:

MÅL
Hållbar
utveckling
Miljöfrågorna
(ekologiska
frågor) ska
samverka med
de ekonomiska
och sociala
intressena i
samhället.

Politik, internationella frågor
mm påverkar

- indikatorer
- nyckeltal
- analys
- bedömning

Figur 2. Illustration av tillsynsmyndighetens roll på vägen mot en hållbar utveckling.
tillstånd är det viktigt att tydliga villkor föreskrivs så att verksamhetsutövarna på
ett bra sätt förstår vad som förväntas av dem och som är möjliga att följa upp för
tillsynsmyndigheten. Kompetensen hos verksamhetsutövarna är även viktig för
att bolagen ska ha kontroll över att gällande villkor uppfylls och vilken miljöpåverkan verksamheten har. Skulle en verksamhetsutövare bryta mot villkor kan tillsynsmyndigheten förelägga om rättelse och om det finns grund för misstanke om
miljöbrott ska tillsynsmyndigheten åtalsanmäla överträdelsen.

Prioriteringar i miljötillsynen
Miljömålen samt vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och framför allt vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status ligger till
grund för prioritering och påverkar Länsstyrelsens strategi för tillsyn och tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Mer resurser läggs på aktiviteter som bedöms
göra stor miljönytta. För de anläggningar där Länsstyrelsen i Västerbotten har
tillsynsansvaret används en prioriteringsmodell som ett verktyg för att bedöma
verksamhetens tillsynsbehov utifrån miljö- och hälsorisker. Prioriteringsgrunderna
utgörs av faktisk miljöpåverkan, nationella och regionala miljömål, miljökvalitetsnormer samt hur verksamhetens egenkontroll fungerar. Utifrån prioriteringen genomförs exempelvis tillsynsbesök på de anläggningar med störst risker vilket ger
stor miljönytta och bidrar till miljömålsuppfyllels
Prioriteringsmodellen utgör ett viktigt verktyg både i arbetet med behovsutredning
och vid framtagandet av en tillsynsplan för Länsstyrelsens verksamhet. Intervall
för besök, besiktningar, handläggning av miljörapporter, hantering av ärenden rö-
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rande egenkontroll och så vidare bestäms av objektets klassning. Tillsynsobjekten
delas upp i fyra olika klasser. Klass ett är de som prioriteras högst i tillsynen på
grund av att de generellt är komplexa och har stor miljöpåverkan. Klass fyra är
lägst prioriterade.
Prioriteringsmodellen består av ett batteri med frågor i syfte att bedöma verksamhetens komplexitet och potentiella miljöpåverkan samt verksamhetsutövarens
kunskaper och förmåga att följa gällande lagstiftning. Verksamheterna kan därefter viktas inbördes vilket illustreras av grafen nedan.
Understruket = aktiv gruva
1 Stor tidsåtgång, 2 medelstor tidsåtgång,
3 medelliten tidsåtgång, 4 liten tidsåtgång
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Figur 3. Matris för Länsstyrelsen riskbaserade prioritering av tillsyn enligt miljöbalken. Anläggningar i klass ett prioriteras först och klass fyra sist.

3.5.1 Kort om betydande kapitel för tillsynen enligt miljöbalken
24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m.
Kapitlet reglerar bland annat verkan av domar och beslut. Ett tillstånd kan begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor. Ett tillstånd kan även genom tillsynen, både enligt 9 och 10 kap, återkallas och fortsatt verksamhet förbjudas under
vissa förutsättningar. Det kan bland annat vara om den som sökt tillstånd har
vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåtit
att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet. Andra skäl kan vara ifall tillståndet
och dess villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är
av ringa betydelse, eller att det till följd av verksamheten, uppkommit olägenheter
av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts.
26 kap. Tillsyn
Miljötillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har
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meddelats med stöd av balken. Länsstyrelsen ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av
balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd ska tillsynsmyndigheten fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.
Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande
verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses. Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs
i ett enskilt fall för att miljöbalken, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken ska efterlevas.
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande
Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.
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4

Syfte och mål med tillsynsprojektet

Länsstyrelsen i Västerbotten har under 2010 och 2011 genomfört ett tillsynsprojekt inom ämnesområdet efterbehandling av förorenade områden riktat mot länets
sulfidmalmsgruvor. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket och genomförts
av Länsstyrelsens egen personal i arbetsgrupperna EBH, tillsyn och prövning.

4.1

Syfte

Projektet syftar övergripande till att få en helhetsbild och att utföra en nulägesanalys av miljöpåverkan från nedlagda gruvor samt att utvärdera vilken effekt de krav
som ställts i prövningar och tillsyn har haft på miljön. Projektet syftar vidare till
att utifrån tidigare erfarenheter och ställda krav dra slutsatser kring formulering
av åtgärdsmål relaterade till metalltransporten i yt- och grundvatten samt belastningen på närliggande recipient.
Slutligen är syftet att ta fram riktlinjer för hur krav på åtgärder och åtgärdsmål relaterade till metallbelastning och skyddsobjekt kan ställas.

4.2

Mål

Målet med projektet är att:
- skapa relevanta och enhetliga beslut om åtgärdsmål och krav på åtgärder,
- driva efterbehandlingskrav som innebär kostnadseffektiva och skäliga lösningar,
- ta fram riktlinjer som kan nyttjas av andra tillsynsmyndigheter,
- möjliggöra tydligare prioriteringar i efterbehandlingsarbetet utifrån riskområden
i vattenförvaltningens klassificeringar samt
- minska handläggningstider och möjliggöra högre effektivitet vid krav på
efterbehandlingar.
Ett övergripande mål med projektet är även att öka samsynen handläggare emellan
gällande efterbehandling av gruvor, framförallt i Länsstyrelsens olika arbetsgrupper för tillsyn enligt miljöbalken, EBH-tillsyn, prövning samt handläggare som
arbetar inom vattenförvaltningen.

4.3

Projektorganisation

Projektet genomfördes i tre olika delprojekt enligt skissen i figur 4 med de tre
arbetsgrupperna tillsyn, prövning och ökad gruvkompetens. Deltagare i projektet
kommer framförallt från Länsstyrelsens miljöenhet, men även från miljöanalysenheten och vattenförvaltningen.
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GRUVPROJEKTET

Delprojektledare
Prövning

Översyn av riskklass

Delprojekt
Ökad gruvkompetens

Delprojektledare
Arbetsgrupp

Vattenförvaltningen

Delprojekt
Tillsyn

Delprojektledare
Arbetsgrupp

Projektledare

Delprojektledare
Arbetsgrupp

Figur 4. Projektorganisation, tillsynsprojekt efterbehandling av sulfidmalmsgruvor
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5

Delprojekt prövning

5.1

Syfte

Syftet i delprojektet var att ta fram riktlinjer för hur krav på åtgärder och åtgärdsmål relaterade till metallbelastning och skyddsobjekt kan ställas. Ett delmål var
även att övergripande åskådliggöra prövningsprocessen och visa var frågor om efterbehandling handläggs samt hur den kopplar till Naturvårdsverkets vägledningsmaterial om att välja efterbehandlingsåtgärd. Riktlinjerna som tas fram utifrån
detta är tänkta att kunna nyttjas i samband med tillståndsprövning av nya gruvor
och eventuellt även av andra tillsynsmyndigheter.

5.2

Genomförande

Utifrån vägledningsprocessen för att välja efterbehandlingsåtgärd (Naturvårdsverkets rapport 5978) definierades ett antal frågeställningar som direkt har betydelse
vid prövning av ett gruvområde. Genom att granska tidigare prövningar och vad
Länsstyrelsen sagt i samband med den arbetades en mall/checklista fram. De gruvor vars prövningar valdes ut var:
- Maurliden - en nyligen avslutad prövning enligt miljöbalken
- Maurliden - den prövning enligt miljöskyddslagen som gjordes tidigare
- Storliden - en avslutad prövning enlig miljöbalken där även efterbehandlingen är
avslutad

5.3

Resultat

I delprojektet prövning har två personer från prövningsgruppen deltagit och en
person från EBH-gruppen. Ganska snart uppstod ett behov av en beskrivning av
prövningsprocessen där det också framgår hur efterbehandlingsfrågorna behandlas i olika skeden. Processbilden återfinns i bilaga 2. Dessutom togs en checklista
fram för användning i framtida prövningar . Syftet är att efterbehandlingsplaner
för gruvor ska prövas enligt ungefär samma metodik som andra verksamheter.
En stomme till checklista togs fram ur Naturvårdsverkets rapport 5978, Att välja
efterbehandlingsåtgärd. Storlidengruvans och Maurlidengruvans efterbehandlingsplaner granskades utifrån checklistan som därefter justerades. Checklistan kommer inte att spridas aktivt ännu eftersom vi i första hand vill använda och utvärdera den internt. Checklistan finns i bilaga 3.

5.4

Diskussion/utvärdering

Här redovisas de problemställningar och resultat som detta projekt har kommit
fram till angående efterbehandlingsfrågorna i prövningen av en gruva. I den avslutande diskussionen utvecklas dessa problem och resultat ytterligare både ut prövnings- och tillsynssynpunkt.
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•

Bild över prövningsprocessen

Processbilden i bilaga 2 bör kunna utvecklas så att de förklarande kommentarer i
bilden som idag berör efterbehandling kan bytas mot förklarande kommentarer för
andra intresseområden. Andra på länsstyrelsen som har intresse av en sådan förklarande processbeskrivning är till exempel naturvårdshandläggare, kulturvårdshandläggare och rennäringshandläggare.
•

Checklista för granskning av efterbehandlingsplan

Länsstyrelsens erfarenhet är att efterbehandlingsplaner för olika gruvor kan vara
väldigt olika och hålla olika hög kvalitet. Inte sällan saknas eller brister det i flera
kritiska uppgifter som behövs för både bolagets arbete och tillsynsmyndighetens
bedömningar, bl.a. tillräckliga mål för efterbehandlingen, fastställda och väl beskrivna skyddsobjekt, grundläggande bakgrundsdata om naturtillståndet och ev.
föroreningssituation före brytning och aktuell föroreningsbelastning vid avslut.
Länsstyrelsen konstaterar även att vår egen granskning av planen kan variera beroende på resursläget, möjligheten att samverka internt mellan våra sakområden,
och slutligen även beroende på handläggarnas kompetens.
Checklista har tagits fram för att underlätta granskningen av efterbehandlingsplanerna. Om kvaliteten på planerna höjs så får tillsynsmyndigheten bättre förutsättningar att planera och bedriva tillsynen. En kvalitetshöjning av granskningsarbetet
bör minska de framtida riskerna för miljöskador av gruvverksamheten.
Den checklista som togs fram finns i bilaga 3. Tanken med checklistan är inte att
den ska utgöra en totallista eller att alla utredningar som föreslås i checklistan
ska ingå i alla efterbehandlingsplaner. Granskningen kan alltså inte enbart göras
utifrån en checklista utan måste anpassas till de särskilda förhållanden och behov
som föreligger i varje enskilt fall, så att planen slutligen kommer att innehålla all
den information som krävs. Checklistan kan vara för omfattande i vissa fall och
för begränsande i andra fall. Det är angeläget att den nu används under den närmaste framtiden så att de anpassningar och rättelser som behövs kan göras. Den är
i vissa delar fortfarande alltför teoretisk och behöver kompletteras med exempelvis förslag till åtgärdsmål. Den bör också kompletteras med hänvisningar till goda
exempel från de planer och tillståndsdomar som finns redan idag.
•

Mål för efterbehandling

Projektet har stärkt uppfattningen om att det råder oklarheter och svårigheter vid
fastställandet av övergripande mål för en efterbehandling. Länsstyrelsens principiella inställning är att de övergripande mål som ska styra vilket natur- och miljötillstånd som ska råda efter avslut av en gruva behöver fastställas redan i det första
tillståndet som lämnas enligt miljöbalken. Idag försvåras bland annat tillsynsarbetet av att övergripande mål för avslut skrivs in i den konceptuella (preliminära)
efterbehandlingsplan som i ansökan ligger som bilaga till avfallshanteringsplanen.
Planen ska förvisso vara slutlig, men är i praktiken preliminär, och behöver alltid
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ändras något år efter start av gruvan. Målen kommer därmed inte att uppfattas
som skarpa och gällande under drifttiden, och de blir därmed inte tillräckligt styrande för den successiva efterbehandling som måste utföras med slutmålet i sikte.
Vi har fått djupare insikter om hur målen för efterbehandling ska utformas och
fastställas vid tillståndsprövningen för att fungera som styrande och vägledande
under drifttiden och efter avslut.
•

Ekonomisk säkerhet och lönsamhet

Hos Länsstyrelsen uppkommer ofta frågor om hur tillsynsmyndigheten ska parera
och kompensera för oklarheter och brister som uppstår vid tillståndsprövningen av
en gruva.
När tillsynsmyndigheten tolkar tillståndet för gruvan i syfte att göra ett väl avpassat tillsynsarbete uppstår ofta oklarheter och frågor om hur efterbehandlingen av
gruvan ska garanteras, utföras och kontrolleras.
Ett gruvprojekt prövas mot miljöbalkens kap 3 och 4 när Bergstaten beslutar om
bearbetningskoncession, och övriga kapitel i balken tillämpas när mark- och miljödomstolen lämnar sitt tillstånd. En förutsättning för att Bergmästaren ska kunna
lämna koncession är att en gruvbrytning bedöms vara ekonomiskt möjlig. Vid den
efterföljande prövningen i mark- och miljödomstolens fastställs en ekonomisk
säkerhet för efterbehandlingen av gruvan. Däremot görs ingen djupare granskning
av projektets ekonomiska förutsättningar att klara av de garantier och åtaganden
som sökanden lägger fram.
I projektet har Länsstyrelsen identifierat tillsynsproblem som beror på att den ekonomiska säkerheten är lägre än vad behovet visar sig vara när efterbehandlingen
av gruvan aktualiseras. Orsakerna till detta varierar givetvis. I vissa fall kan de
härledas till brister och felbedömningar som gjordes vid tillståndsprövningen. I
andra fall beror det mer på ändrade planer och ändrade förutsättningar för gruvbrytningen.
I ett fortsatt arbete bör utredas hur ett gruvprojekts ekonomi och lönsamhet kan få
större betydelse vid tillståndsprövning i mark- och miljödomstolarna. Det behöver tydligare visas vilka oklarheter och osäkerheter som ska hanteras dels i prövningen och dels under drifttiden av tillsynsmyndigheten. Det behöver tydligare
visas vilka resurser som kan garanteras för bland annat avfallshantering och efterbehandling. Detta är centralt om det i tillståndet ska gå att fastställa väl avvägda
villkor för hela gruvans livslängd.
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6

Delprojekt tillsyn

Målet i delprojektet är att genom ett antal frågeställningar försöka identifiera olika
aspekter där tillsynen kan effektiviseras gentemot verksamhetsutövare med avseende på vilka krav som ställs på efterbehandlingar. De frågeställningar som hoppas kunna besvaras är;
- kan man identifiera återkommande åtgärder från Länsstyrelsens respektive verksamhetsutövarens sida som har lett till konkreta förbättringar av miljötillståndet
vid nedlagda gruvor?
- kan man identifiera återkommande brister i Länsstyrelsens respektive verksamhetsutövarens agerande som inte har lett till någon uppenbar förbättring av miljötillståndet vid nedlagda gruvor?
- vad har fungerat bra och vad kan förbättras från Länsstyrelsens respektive verksamhetsutövarens sida?
Det finns mellan 70-80 nedlagda gruvor i Västerbotten där det på ett 15-tal finns
en ansvarig verksamhetsutövare att nå. Som en avgränsning inför fördjupningen
valdes således ett mindre antal gruvor ut som ansågs representera en relativt god
spridning av efterbehandlingsmetoder och resultat. Gruvorna eller gruvområdena
som ingår i delprojektet var,
- Rävlidenfältets gruvor (mycket stor påverkan på sjön Hornträsket),
- Adakgruvan (relativt liten omgivningspåverkan),
- Rakkejaurgruvan (många olika efterbehandlingsåtgärder utförda),
- Stekenjokkgruvan (relativt liten omgivningspåverkan),
- Holmtjärnsgruvan (mindre gruva, enklare efterbehandling har utförts, sannolik
påverkan på Holmtjärnen).
Gruvorna är sinsemellan ganska olika både med avseende på miljöpåverkan och
omfattning men även på grund av andra förutsättningar. För att ändå strukturera
fördjupningen utarbetades en mall/innehållsförteckning för att sammanfatta projektgruvorna enligt samma modell. I vissa fall följs dock inte mallen fullt ut beroende på att gruvorna har olika förutsättningar och händelseförlopp.
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6.1

Rävlidenfältet

Koordinater X=7222113 (Rävlidmyrgruvan)
		

Y=1625290 (Rävlidmyrgruvan)

		

X=7220500 (Rävlidengruvan)

		

Y=1625700 (Rävlidengruvan)

Kommun

Lycksele

Verksamhet Sulfidmalmsgruvor (koppar- och zinkmalm)
Drifttid

1941-1991

Med Rävlidenfältet (se karta 1 och 2) avses två gruvor benämnda Rävlidmyrgruvan respektive Rävlidengruvan. Gruvorna drevs av Boliden Mineral AB och ligger
ca 5 km väster om Kristineberg i Lycksele kommun. Rävlidmyrgruvans årskapacitet var ca 300 000 ton malm/år och i genomsnitt bröts ca 230 000 ton malm/år.
Rävlidmyrgruvan utgörs av en dagbrottssjö benämnd Rävlidmyrgruvan 1 och ett
underjordiskt rum benämnt Rävlidmyrgruvan 2. Rävlidengruvan ligger ca 2 km
söder om Rävlidmyrgruvan. Dess brytningskapacitet var ca 80 000 ton malm/år
och den genomsnittliga brytningen ca 60 000 ton/år. Totalt inom Rävlidenfältet

Karta 1. Översiktskarta med lokaliseringen av Rävlidenfältet markerat med röd
prick vid sjön Hornträsket, Lycksele kommun.
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producerades 9 100 000 ton malm. För området och dess recipient Hornträsket
saknas förstudier inför uppstart av verksamheten.

6.1.1 Bakgrund och beskrivning av området
Rävlidmyrgruvan
Malmen i Rävlidmyran omfattade två stråk varav det norra, kallat Sturemalmen,
var det största. Sturemalmen innehöll också mest svavel av de båda. Halten FeS2
var ca 44%. Brytning skedde under jord med igensättning där återfyllning skedde
med anrikningssand, natursand och gråberg. Inom industriområdet finns idag fyra
gamla utbrutna dagbrott.
Typ av malm
När gruvan var aktiv fanns inom område 1 ett mindre gråbergsupplag vid vägen
mot område 2 och gråberg ingick även i ett större upplag som var beläget intill
Sturedagbrottet, som i dagsläget uppgår till ca 2 ha. Gråberget i det mindre upplaget bestod till ca 88 % av kvartsit, 7-10 % svartskiffer och 0-0,2 % kalcit. Den
beräknade genomsnittliga svavelhalten i upplaget var ca 2-5 %. Upplaget vid
Sturedagbrottet bestod till mestadels av morän, men i den västra delen hade man
deponerat ca 20-30 m3 gråberg innehållande 90-95% kvartsit och 0,5-1 % kalcit.
Svavelinnehållet uppskattades vara 3-10%. Vid område 2 fanns en deponi av gråberg på 5 000 m3 innehållande 90-95% kvartsit, 4-9% klorit och 0-0,05 % kalcit
med en beräknad svavelhalt på 0-1%.

Karta 2. Rävlidenfältet med sjön Hornträsket.
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Bild 7. Ortofoto från 2008 över Rävlidmyrgruvan och Rävlidengruvan. I norr ligger Rävlidmyrgruvan och där ser man även det vattenfyllda Sturedagbrottet.
Rävlidengruvan
Rävlidengruvan ligger ca 2 km söder om Rävlidmyrgruvan (se karta 2 och bild
7) och är uppdelad i två områden. Det ena området togs i drift 1951 och stängdes 1991, det äldre togs i drift 1941 och stängdes 1952. Brytningskapaciteten var
ca 80 000 ton malm/år och den genomsnittliga brytningen ca 60 000 ton/år. Vid
Rävlidengruvans nyare område har sulfidmalm brutits och anrikningen skedde vid
Kristinebergsgruvans anrikningsverk. Marken vid det nyare området lutar norrut
mot Hornträsket.
Malmbasen vid Rävlidengruvan består av kopparförande zinkmalm med ett innehåll av FeS2 på ca 25 %. Det finns flera utbrutna dagbrott i området och brytningen skedde i slutet av 1970-talet under jord.
Recipienten Hornträsket
Sjön Hornträsket innehåller väldigt höga halter av metallerna zink, kadmium och
koppar. Det biologiska livet i sjön är starkt påverkat och ingen fisk finns längre i
sjön. När det gäller artrikedom och biodiversitet visar Hornträsket låga och avvikande värden jämfört med referenssjöar (Löfgren & Roslund 2008). Hornträskets
area är 6,55 km2 och dess avrinningsområde omfattar ca 36,6 km2. Sjöns totala
volym beräknas till 35,84 miljoner kubikmeter. Djupförhållanden varierar från ca
1 m till 16 m. Omsättningstiden beräknas till 2,6 år. Hornträsket är en näringsfattig sjö med tämligen klart vatten och låga halter av organiskt material i bottensediment. Sedimenttjockleken varierar mellan 0,5 till 4 m. Sjöns vattenförsörjning
består upp till 80 % av grundvatten (Geoenvix 2005).
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Figur 5. Dataserie över Cu- och Zn-halter i Vormbäcken pp6300, vid Hornträskets utlopp från och med 1994. (Data från Bolidens recipientkontroll) Värden
mellan 1951 och 1993 är uppskattade från Bolidens recipientkontroll redovisade i
GeoEnvix (2005) och Samuelsson (2009). Halterna i sjön avspeglar även branden
i Rävlidmyrgruvan 1973.

6.1.2 Drift
Rävlidmyrgruvan drevs dels under jord och dels som ett öppet dagbrott. Man bröt
i genomsnitt ca 230 000 ton malm/år. Den totala mängden sulfidmalm som bröts
var 504 000 ton.
Gällande tillstånd för gruvan meddelades av koncessionsnämnden för miljöskydd
och är daterat den 7 februari 1979 (Koncessionsnämnden 1979, diarienr Ä 29/75,
Nr 14/79). Tillståndet gäller för drift av anrikningsverket och gruvorna i Kristineberg, Rävlidmyrgruvan, Rävlidengruvan, Kimhedengruvan samt Näslidengruvan.
Tillståndet gäller även för provbrytning vid vad som senare skulle komma att bli
Hornträskgruvan. Tillståndet innefattar en del generella villkor för alla inkluderade gruvorna samt vissa särskilda villkor för en del av objekten. När det gäller
allmänna villkor som berör Rävlidmyrgruvan och som kan ha bäring på resultatet
av efterbehandlingen finns det bestämmelser som berör utsläpp av dag- och dräneringsvatten och sådana som handlar om upprättandet av återställningplan:
-

Utsläppsfrågan sköts fram till dess att bolaget gjort en fullständig 		
kartläggning av dag- och dräneringsvatten från industriområdena vid 		
gruvorna och anrikningsverket vid Kristineberg. I beslut daterat den 30
juni 1982 fastställdes att vatten från Rävlidmyrgruvan fick ledas till 		
Kristinebergsgruvans anrikningsverk för rening. I ett tilläggsbeslut 		
daterat den 13 november 1997 har av Koncessionsnämnden meddelats 		
att zink i utgående vatten från reningsanläggningen inte får överstiga
1 mg/l som riktvärde. I beslut daterat den 18 september 1991 har 		
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nämnden fastställt riktvärden för avloppsvatten från magasin 4, som
tar emot vatten från anrikningsverket. Halten suspenderade ämnen får
som månadsmedelvärde inte överstiga 10mg/l medan summan av 		
koppar, bly, zink, arsenik, kadmium och kvicksilver inte får överstiga 		
1 mg/l. pH-värdet i utgående vatten ska justeras till att alltid vara över 		
7.
-

Angående efterbehandling förpliktigades bolaget att senast före 		
utgången av 1980 inlämna en återställningsplan till Länsstyrelsen.

Gruvvattnet från Rävlidmyrgruvan (ca 90 m3/h) samlades i klarningsbassänger
varefter det pumpades till en ovanjordsbassäng där det blandades med vatten från
Rävlidmyran innan vidare ledning till Kristinebergs magasin 4. Upplag av jordmassor och gråberg tillsammans med Sturemalmens dagbrott var avskärmade med
diken som ledde till Hornträsket. Det sanitära avloppet för ca 80 personer renades
i slambrunnar och leddes vidare till Hornträsket genom ett öppet dike. (Länsstyrelsen i Västerbottens län).
Under pågående gruvdrift fördes ca 45 m3/h vatten bort från Rävlidmyrgruvan och
Hornträskgruvan till sand- och klarningsmagasinet i Kristineberg. Zinkinnehållet
var ca 20 mg/l, vilket motsvarar ca 8 ton år. Mängden koppar uppgick till 200 ton/
år och mängden bly till 40 kg/år (Länsstyrelsen i Västerbottens län).
Vid den intilliggande Rävlidengruvan dränerades malm- och gråbergsupplagen
till dess dagbrott som var förbundet med underjordsbassänger där det framkomna
gruv – och dräneringsvattnet samlades (ca 30 m3/h). Vattnet från Rävlidengruvan
pumpades sedan till uppsamlingsbassängerna vid Rävlidmyrgruvan för att därefter
ledas till Kristineberg (Länsstyrelsen i Västerbottens län).
Brand i Rävlidmyrgruvan 1973
Den 10 juli 1973 uppstod en brand i Rävlidmyrgruvans centralschakt. I branden
skadades bland annat vattenuppfordringssystemet vilket ledde till att vattenöverföringen från Rävlidengruvan till Rävlidmyrgruvan stoppades. Detta innebar en återgång till de vattenuppfordringsförhållanden som rådde innan vattenöverledningen
till Kristineberg togs i bruk. Gruvvatten från Rävlidengruvan pumpades nu istället
till Vallbäcken och vatten från Rävlidmyrgruvan pumpades ut i ett närbeläget myrområde intill Hornträsket. Detta förväntades som längst gälla till april 1974. Till
följd av detta uppmärksammades försämrade förhållanden i Hornträsket.
För att minska utsläppens halter av koppar och zink lät bolaget de tillfälliga gruvvatten-utsläppen från Rävliden och Rävlidmyran via grendiken passera avsättningsområden före tillrinningen till Vallbäcken och Hornträsket.
När det gäller Länsstyrelsens syn på hanteringen av utsläppen framgår i en skrivelse daterad den 1 november 1973 (Länsstyrelsen 1973, diarienr 11.183-518773) att man inte hade något att invända mot bolagets planerade åtgärder förutsatt
att tillstånd gavs av berörda markägare och att provtagningarna i de berörda vat-

36

tenområdena skulle fortsätta.
Den 25 mars 1974 meddelade bolaget att restaureringsarbetena i det brunna schaktet hade nått ett sådant läge att den första vattenbassängen belägen på 240 m nivå
kunde tas i bruk. Detta innebar att ca 60% av gruvvattnet från Rävlidmyrgruvan
kunde överledas till Kristineberg. Restaureringsarbetena hade i inledningsskedet
störts av ”mycket dåligt berg”, vilket innebar att resterande gruvvattenmängder
kunde överföras till Kristineberg först under juni månad 1974.
I ett beslut av koncessionsnämnden för miljöskydd från år 1982 står att läsa att
det vid denna period fanns ett läckage mellan uppsamlingsdiket och spärrdiket vid
Rävlidmyran och att detta skulle åtgärdas (Koncessionsnämnden 1982). Mer om
åtgärder kring detta framgår inte.

6.1.3 Efterbehandling
Efterbehandlingsplan för Rävlidmyrgruvan
Den 21 december 1981 lämnades principiella efterbehandlingsplaner för bland annat Rävlidmyrgruvan in till Länsstyrelsen, varpå det bestämdes att slutliga efterbehandlingsåtgärder skulle redovisas i god tid innan avslut av respektive gruva. En
slutlig efterbehandlingsplan för Rävlidmyrgruvan lämnades in den 6 augusti 1992
(Boliden 1992). Enligt denna hade oljefat från verkstäder och serviceplatser vid
tidpunkten redan transporterats upp ur gruvan för vidare befordran till destruktion.
Därtill hade länspumpningen av gruvan upphört, vilket innebar att den började
vattenfyllas.
Följande efterbehandlingsåtgärder planerades enligt vad som framgår i efterbehandlingsplanen:
Industriplan
Alla byggnader skulle avlägsnas. Lavarna skulle rivas och sedan täckas över med
morän. Bergmassor som bedömdes vara sulfidhaltiga skulle bortschaktas och deponeras i något av dagbrotten. Alternativt skulle man även täcka dagbrottet med
ca 0,03 m morän. På frilagda moränytor och/eller områden som påförts morän
skulle man plantera träd.
Gråbergsupplag
Gråberget inom område 1 var uppdelat på ett mindre upplag vid vägen mot område 2 (se karta 2 och bild 7) och ingick i ett större upplag intill Sturedagbrottet.
Det mindre upplaget uppskattades ha en volym på ca 5000 m3 medan det större
upplaget, som även innehöll avrymningsmassor, beräknades omfatta 500-600 000
m3. Gråberget i det mindre upplaget bestod till 88 % av kvartsit. Därtill fanns ca
7-10 % svartskiffer och 0-0,2 % kalcit. Baserat på sulfidmineralrester i gråberget
beräknades svavelhalten i upplaget vara i genomsnitt 2-5 %.
Upplaget vid Sturedagbrottet bedömdes i huvudsak bestå av avrymningsmassor, dvs. morän. Man uppgav att en del av moränen eventuellt kunde komma att
användas vid efterbehandling inom Kristinebergsområdet. I upplagets västra del
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fanns uppskattningsvis 20-30 000 m3 gråberg deponerat, innehållande 90-95%
kvartsit och 0,5-1 % kalcit. Svavelinnehållet beräknades vara 3-10%.
Vid område 2 hade man deponerat ca 5 000 m3 gråberg från tillredningsarbeten.
Gråbergsmineralen var kvartsit 90-95 %, klorit 4-9 % och kalcit 0-0,5 %. Svavelhalten beräknades vara 0-1 %. En del av gråberget i anslutning till område 2 och
det mindre gråbergsupplaget vid område 1 skulle användas för avjämning eller
lavfällning och resten transporteras till något av dagbrotten för deponering. Gråberg som har använts för avjämning skulle täckas med morän.
Under 1991 undersöktes upplaget vid Sturedagbrottet närmare. Man kom då fram
till att gråberg i huvudsak endast fanns mellan upplaget och dagbrottet. En mindre
kvantitet gråberg hade även tippats på den västra slänten av upplaget. Det gråberg
som fanns vid dagbrottet och det gråberg som hade tippats på upplaget skulle föras ner i dagbrottet. Därefter skulle man avjämna upplagets slänter till en lutning
på ca 1:2,5. Alternativt skulle gråberget mellan dagbrottet och själva upplaget
täckas med morän. Avslutningsvis avsåg man att utföra trädplantering på frilagda
moränytor.
Dagbrott
Det mindre dagbrottet intill laven vid Rävlidmyrgruvan skulle utnyttjas för deponering av gråberg och övriga massor som bedömdes behöva avlägsnas från
industriplanerna. Därefter skulle avsläntning samt trädplantering ske. Eventuellt
kunde det före deponeringen av gråberg och andra massor bli aktuellt att i form av
underjordsbrytning ta ut en mindre kvarvarande mängd malm (N-malmen).
Sturedagbrottet, som innan efterbehandlingsåtgärderna utfördes var ca 70 m djupt,
vattenfylldes. Detta till följd av en tätning som gjordes mot schakt II. Man uppskattade att vattennivån i dagbrottet sannolikt skulle stiga så högt att bräddning
sker. Innan vattenfyllning skedde avjämnades dagbrottets slänter så att lutningen
blev ca 1:1,5. På slänter som skulle kommer att ligga ovanför framtida vattennivå
planerades insådd med gräs.
Ventilationsschakt
En betongplatta skulle gjutas över samtliga schakt varefter jordtäckning skulle
ske.
Gruvvattenbassänger
Det slam som hade avsatts i gruvvattenbassängerna skulle schaktas ur och transporteras ner i gruvan. Därefter skulle man fylla bassängerna med gråberg. De
igenfyllda bassängerna skulle täckas med 0,3 m morän och därefter trädplanteras.
Bedömning av miljökonsekvenser samt mål med efterbehandlingen
Den bedömda miljöpåverkan efter att malmbrytningen avslutats och efter att
efterbehandlingsåtgärderna utförts var en förändrad landskapsbild jämfört med
situationen innan gruvbrytning. Dessutom räknade man med ett visst utflöde av
ytvatten och dränagevatten.
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Man bedömde att vatten med förhöjt metallinnehåll främst skulle komma från
upplaget vid Sturedagbrottet. Dränage därifrån skulle uppsamlas i ett dike öster
och norr om området. Under maj-oktober 1991 genomfördes en undersökning dels
av halterna koppar och zink i diket, dels av flödet. Resultaten visade att koppar
och zinkhalten i det samlade flödet från både upplaget och angränsande terräng
i genomsnitt var ca 800 µg/l respektive 7000 µg/l under provtagningsperioden.
Efter att rensningsåtgärder utförts under denna period kunde en viss haltsänkning
noteras. Mot bakgrund av detta beräknades det dåvarande utflödet av koppar och
zink från upplagsområdet vara i storleksordningen 100 kg respektive 1000 kg.
Provtagningarna i det aktuella diket fortsatte under 1992.
Eftersom man planerade att deponera vittringsbenägna massor under vatten bedömdes att metalltransporterna från gruvområdet skulle komma att minska efter
genomförd efterbehandling. Man betonade dock att det var omöjligt att beräkna
eller förutsäga hur stor minskningen skulle komma att bli.
Den naturliga metalltransporten i utflödet från recipienten Hornträsket beräknades
1977 vara ca 200 kg för koppar och ca 1000 kg för zink. Tillgängliga analysuppgifter talar enligt bolaget inte för att en ökning skulle ha skett därefter. Bolaget
framförde i efterbehandlingsplanen att det framtida tillskottet från gruvområdet
inte nämnvärt torde öka metallinnehållet i utflödet från Hornträsket eftersom tillskottet bedömdes bli litet och dessutom uppskattade man att en viss del skulle
komma att fällas ut i närområdet.
Egenkontroll
Kontroll av efterbehandlingsåtgärderna föreslogs ske i samråd med Länsstyrelsen.
Man föreslog även att det under en övergångstid skulle genomföras provtagning
av vatten som avrinner från området till Hornträsket. Om möjligt skulle provtagning ske i några punkter för att kunna påvisa olika källors bidrag till eventuella
förhöjda metallhalter.
Provtagning skulle ske i form av ett punktprov dels i april/maj, dels i augusti under förslagsvis en treårsperiod. Bestämning skulle ske av pH, ledningsförmåga,
totalhalterna av koppar, bly och zink samt halten löst sulfat.
Rapportering skulle ske till Länsstyrelsen så snart som möjligt efter varje provomgång. Dessutom förutsattes kontrollfrågan komma att tas upp vid regelbundna
tillsynsbesök.
Enligt ett föreläggande daterat den 18 mars 1994 (Länstyrelsen 1994, diarienr
2411-1963/94) har Länsstyrelsen utöver vad som framförts av bolaget även ställt
ytterligare krav på egenkontrollen.
−− Förslag till provtagningspunkter och analys av vatten som avrinner från 		
		området ska inlämnas till Länsstyrelsen så snart det är möjligt att avgöra 		
		var vattenrinningen från området kommer att ske.
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−− Provtagningen ska ske i form av stickprov i januari, maj, augusti och 		
		november. Proverna skulle analyseras på pH, ledningsförmåga, halten löst 		
		sulfat samt totalhalterna av koppar, bly och zink. Dessutom ska vattenflö-		
		det uppskattas vid provtagningstillfället.
−− Vid bräddning från Sturedagbrottet ska provtagning ske i vid utloppet 		
		form av stickprov snarast efter det att bräddning konstaterats. Vid fortgå-		
		ende bräddning ska prov tas i februari, maj, augusti och november.
−− Om bräddning inte inträffar ska dagbrottsvattnet provtas en gång per år. 		
		Ett sammanslagningsprov representerande hela vattenvolymen ska 			
		analyseras på samma parametrar som vid bräddning, förutom uppskattning
		av vattenflödet.
−− Rapportering av resultaten ska ske till Länsstyrelsen och Miljö- och 		
		hälsoskyddsnämnden i Lycksele efter varje provtagningsomgång samt 		
		kommenteras i den årliga miljörapporten.
Länsstyrelsens krav på efterbehandlingen av Rävlidmyrgruvan
Utöver vad som framförts i bolagets förslag till efterbehandlingsåtgärder ställde
Länsstyrelsen i ett beslut daterat den 18 april 1994 (Länsstyrelsen 1994, diarienr
2411-6832/92) följande krav:
−− Allt gråberg som inte används vid lavfällning eller för fyllning av gruv-		
		vattenbassängerna ska deponeras under den framtida grundvattenytan i 		
		dagbrotten. De områden som täckts med gråberg skall slutligen täckas 		
		med 0,5 m morän och planteras med träd.
−− De bergmassor på industriplanerna som är sulfidhaltiga ska bortschaktas 		
		och deponeras under den framtida grundvattenytan i något av dagbrotten. 		
		Därefter ska industriplanerna täckas med ca 0,3 m morän och planteras 		
		med träd.
−− Dagbrottet vid Rävlidmyrgruvan ska efter igenfyllning täckas med 0,3 m 		
		morän och därefter planteras med träd.
−− Även dagbrottet som redan är igenfyllt ska täckas med 0,3 m morän och 		
		planteras med träd.
−− Slänterna till upplaget vid Sturedagbrottet skall planteras med träd.
−− Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Lycksele ska under-		
		rättas när efterbehandlingsarbetena påbörjas.
−− Slutbesiktning ska ske snarast efter avslutade åtgärder dock senast ett år
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		efter det att efterbehandlingen avslutats. Till slutbesiktningen skall repre-		
		sentanter för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskydds-		
		nämnden i Lycksele kallas.
Åtgärder vid Rävlidmyrgruvan
Vid efterbehandlingen har bassängen för uppsamling och klarning av gruvvatten
fyllts igen med gråberg och över det har ca 0,2 m morän lagts på. Sturedagbrottet har vattenfyllts, byggnader har avlägsnats och områdets rivningsmaterial har
deponerats i dagbrottet. Området som användes för mellanlagring av malm har
rensats från sulfidrester och täckts med ett par decimeter morän. Av det upplag på
12 500 m3 som tidigare fanns i områdets östra del har en del fraktats till dagbrottets östra del där det täckts med ca 0,1 m morän. Ett skärmdike har anlagts norr
och öster om dagbrottsområdet.
Släntlutningen nedanför dagbrottet som vätter mot myren intill Hornträsket har
tidigare varit brant. Under 2009 – 2010 har hela slänten korrigerats så att släntvinkeln idag är ca 1:3. En tidigare erosionsskada i slänten har lagats och försetts med
dubbla ledningar samt dränagelager av grus och därtill skyddsduk. Morän har omfördelats på vissa områden så att svavelförande material som låg ytligare numera
täcks av ett mäktigare moränlager. Rötslam har lagts ut och såtts in på hela slänten
och delar av området mellan Sturedagbrottet och slänten.
Åtgärder som genomförts under 2009 och 2010 bör enligt bolaget minska metalltransporter från området. Därför är det viktigt att fortsätta analysera och kvantifiera utgående metaller i utloppspunkterna.
Efterbehandlingsplan för Rävlidengruvan
En översiktlig återställningsplan för Rävlidengruvan inlämnades till Länsstyrelsen den 21 december 1981, och en slutlig lämnades in den 9 juli 1990 (Boliden
1990). Det framgår av efterbehandlingsplanen att vissa åtgärder redan hade gjorts
i samråd med Länsstyrelsen. Bl.a. hade bassängen för uppsamling och klarning av
gruvvatten fyllts igen och täckts med ca 0,2 m morän. Man hade även påfört morän i samma utsträckning på ett upplagsområde norr om den väg som gick genom
industriområdet och som under drift användes för tillfällig lagring av gråberg.
Därutöver hade man rivit eller avlägsnat samtliga byggnader utom ett plåtförråd.
Man hade även gjutit igen förbindelseorten mellan Rävlidmyrgruvan och Rävlidengruvan samt två ventilationsschakt och ett hisschakt. Som en följd av detta
hade gruvan börjat vattenfyllas, och vattennivån stod vid den här tidpunkten ca 5
m under den lägsta delen av dagbrottskanten. Därtill hade man anlagt ett skärmdike norr och öster om dagbrottsområdet samt en jordvall vid dagbrottets västra del.
Utöver de redan utförda åtgärderna föreslog bolaget i efterbehandlingsplanen att
nedanstående åtgärder skulle utföras:
Industriplan
Kvarvarande byggnad skulle avlägsnas och befintligt rivningsmaterial inom området skulle deponeras i dagbrottet. Områden som använts för mellanlagring av
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malm skulle rensas från sulfidrester varefter det sulfidhaltiga materialet skulle deponeras i dagbrottet. Därefter planerade man täckning med några dm morän.
Upplag med sulfidhaltiga massor
Inom gruvområdets östra del fanns ett upplag med sulfidhaltiga massor innehållande en blandning av morän, gråberg och marginalmalm. Volymen beräknades
vara ca 12 500 m3. Tidigare hade en del av massorna fraktats ner i dagbrottets
östra del. De kvarvarande massorna skulle deponeras i dagbrottet på sådant sätt att
de alltid skulle komma att vara vattentäckta. Massor som deponerats i dagbrottets
östra del skulle täckas med ca 1 m morän. Alternativt skulle man täcka även dessa
massor med vatten efter nödvändig avbaning. Intill dagbrottets södra del fanns ett
minde parti med rester av sulfidhaltigt berg. Detta skulle föras ned i dagbrottet för
slutlig deponering under kommande vattenyta.
Dagbrott
Dagbrottsområdet hade vid tidpunkten för upprättandet av efterbehandlingsplanen
en yta på knappt 2 ha. Man visste att vattenfyllnaden av dagbrottet redan skulle
vara påbörjad vid inledandet av de kompletterande efterbehandlingsåtgärderna,
och den slutliga vattennivån beräknades bli ca 0,5-1,5 under den lägsta kanten i
dagbrottet. De slänter i morän som var belägna ovanför vattenytan skulle schaktas
ned till en lutning på ca 1:2,5.
Vägar
Vägar inom området skulle sparas för användning inom bland annat skogsbruket.
Egenkontroll
Vid eventuell bräddning från dagbrottet skulle en provtagningsplan upprättas i
samråd med Länsstyrelsen. Eventuella åtgärder med anledning av framkomna resultat föreslogs ske efter samråd med Länsstyrelsen.
Bedömning av miljökonsekvenser samt mål med efterbehandlingen
Genom deponering av sulfidhaltiga massor i huvudsak helt under vatten bedömde
man att en effektiv spärr mot vittring skulle skapas. Den framtida miljöpåverkan
bedömdes därför bli ringa eller obetydlig:
Dagöppningen bedömdes komma att beröras i mycket liten utsträckning av tillströmmande vatten från omgivningen. Tack vare god bergkvalitet i gruvan bedömdes inströmningen bli liten. Bergytan låg högt i området norr om dagbrottet och ett
skärmdike fångade därigenom effektivt upp vatten och ledde bort detta. Därför bedömdes strömningen till dagöppningen bli begränsad. Vid återfyllnad av dagbrottet skulle det kontrolleras att pluggen till ventilationsschaktet var tät. Man skulle
även kontrollera om det finns gamla undersökningshål som var ansatta från söder
eftersom dessa kunde mynna ut på markyta med nivå under den som angivits som
trolig nivå i dagöppningen. Skärmdiket i öster rekommenderades få något mindre
branta sidor för att förhindra att detta skulle rasa igen. En viss utfyllnad för att
stödja kanten mot skärmdiket rekommenderades i området väster om hisschaktet.
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Länsstyrelsens krav på efterbehandlingen av Rävlidengruvan
I ett beslut daterat den 24 oktober 1990 (Länsstyrelsen 1990, diarienr 24115256/90) godkände Länsstyrelsen bolagets efterbehandlingsplan. Utöver vad som
framfördes i efterbehandlingsplanen ställde Länsstyrelsen följande krav:
−− Det förutsattes att sulfidhaltiga massor så långt detta är möjligt skulle föras
		ner i dagbrottet under vattenytan.
−− Överblivet material, metallskrot samt plåtförråd skulle bortföras från 		
		området. Inga metallrester eller liknande, till exempel takplåtar, rörled-		
		ningar, järnstänger och wire, fick föras till dagbrottet.
−− Information skulle lämnas till Länsstyrelsen när arbetena påbörjades 		
		respektive avslutades. Rapport angående arbetenas fortskridande skulle 		
		även lämnas till Länsstyrelsen vid ordinarie tillsynsbesök i Kristineberg.
−− Slutbesiktning av området skulle ske senast den 15 september 1991. Till 		
		denna skulle miljökontoret, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kallas för 		
		genomgång av ärendet.
Åtgärder vid Rävlidengruvan
Gruvdriften upphörde i december 1987. I samband med detta gjordes i samråd
med Länsstyrelsen vissa mindre åtgärder inför slutlig efterbehandling. Detta redovisades i den slutliga efterbehandlingsplanen. Bland annat hade bassängen för
uppsamling och klarning av gruvvatten fyllts igen med gråberg varefter man hade
påfört 0,2 m morän. Morän i samma omfattning hade också lagts på ett mindre
upplagsområde beläget norr om den väg som gick genom industriområdet. Området hade under drift använts för tillfällig lagring av gråberg.
Ytterligare åtgärder vidtogs efter avslut i enlighet med efterbehandlingsplanen.
Man rev och avlägsnande samtliga byggnader, gjöt igen förbindelseorten mellan
Rävlidengruvan och Rävlidmyrgruvan samt två ventilationsschakt och ett his�schakt. Schaktöppningarna är moräntäckta. Man anlade även det i efterbehandlingsplanen omnämnda skärmdiket i norr och öster om dagbrottsområdet samt en
jordvall vid dagbrottets västra del.

6.1.4 Nulägesbeskrivning
Rävlidmyrgruvan
Jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag är
framförallt koppar- och kadmium- men även zinkhalterna mycket höga i dagsläget
(tabell 1 och figur 4). Även blyhalterna är höga. Spridningen sker bland annat genom bräddning av Sturedagbrottet och diffust genom nedströms liggande vall där
gråbergsupplaget ligger deponerat.
I gällande egenkontrollprogram ingår punkterna 3305 och 3306 som mynnar i
Hornträsket samt provpunkten 6300 i utgående vatten från sjön Hornträsket till
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Vormbäcken.. Bolaget har beräknat metalltransporter och uppger att det för rul�lande 12 månader beräknas utgå ca 1 200 kg zink och ca 100 kg koppar från
gruvområdet. Jämfört med utgående halter samt antaget att ca 1 400 000 m3 vatten omsätts per år i sjön, så skulle bidragen vara av storleksordningen ca 1/5 zink
respektive ca 1/7 koppar. Utspädningen i sjön ger halter på ca 86 µg/l zink och ca
7 µg/l koppar. Enligt Frandsens (2007) beräkningar är läckaget av Zn från Rävlidmyrgruvan ca 850 kg/år vilket dock korrigerades i Samuelssons rapport (2009)
till 8500 kg/år efter en justering till rätt avrinning för området på ca 400 mm/år
(SMHI). Läckaget av koppar korrigerades även från 140 kg (Frandsen) till 1400
kg/år (Samuelsson).

Bild 8. Provpunkter enligt Bolidens kontrollprogram.
NV:s bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag µg/l
Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

Ni

As

≤ 0,5

≤5

≤ 0,01

≤ 0,2

≤ 0,3

≤ 0,7

≤ 0,4

0,5 - 3

5 - 20

0,01 - 0,1

0,2 - 1

0,3 - 5

0,7 - 15

0,4 - 5

Måttligt höga halter

3-9

20 - 60

0,1 - 0,3

1-3

5 - 15

15 - 45

5 - 15

Höga halter

9 - 45

60 - 300

0,3 - 1,5

3 - 15

15 - 75

45 - 225

15 - 75

Mycket höga halter

> 45

> 300

> 1,5

> 15

> 75

> 225

> 75

Mycket låga halter
Låga halter

Tabell 1. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metaller gällande sjöar och
vattendrag (Naturvårdsverket, 1999).
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Figur 6. Metallhalter i utflöde till Sörsjön i Hornträsket vid provpunkt 3305 mellan år 2006 - 2010. Den vänstra y-axeln gäller för zink och koppar medan den
högra gäller för bly och kadmium.

Figur 7. Metallhalter i utflöde till Sörsjön i Hornträsket vid provpunkt 3306 mellan år 2008 - 2010. Den vänstra y-axeln gäller för koppar medan den högra gäller för bly och kadmium.
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Figur 8. Zinkhalter i utflöde till Sörsjön i Hornträsket vid provpunkt 3306 mellan
år 2008 - 2010 jämfört med Naturvårdsverkets tillståndsklasser gällande zink.
Det står i dagsläget klart att gruvan är i behov av ytterligare efterbehandlingsåtgärder, då utsläppen fortsättningsvis är mycket höga.
Inför framtiden har bolaget framfört att man vill testas en metod som går ut
på att pH-justera dagbrottet med mesakalk istället för med släckt teknisk kalk
(Ca(OH)2). Mesakalken innehåller både hydroxider och karbonater. Karbonater
kan enligt bolaget ge karbonifierade ytor vid kontakt med ex vis kopparsulfider
som malakit och azurit kan därmed bildas, vilket har visats i försök vid Hornträskgruvan. Vatten från Sturedagbrottet perkolerar genom nedströms liggande upplag
av gråberg. Bolaget bedömer att en kontinuerlig justering av pH i dagbrottet med
mesakalk kommer att innebära en kontinuerlig transport av karbonater samma väg
som vattnet och därmed möjliggöra bildandet av svårlösliga karbonater (Boliden
Mineral AB).
År 2011 har Länsstyrelsen ställt krav på utredningar och åtgärdsmål för Rävlidmyrgruvan i enlighet med Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för att välja
efterbehandlingsåtgärd.
Rävlidengruvan
Det läckage som kan observeras idag sker från dagbrottet vid de tillfällen då
detta bräddar. Koppar och kadmiumhalterna i utgående vatten från dagbrottet har
jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder varit mycket höga vid redovisade mättillfällen mellan åren 2005 och 2009. Det finns även ett dike vid sidan
av dagbrottet där halterna för samma metaller är påtagligt högre än i utflöde från
dagbrottet. Det är i dagsläget inte känt för Länsstyrelsen om det sker ett betydande
diffust läckage eller inte.

46

Figur 9. Koppar- och kadmiumhalter i utgående bräddvatten från dagbrottet mellan åren 2005 – 2009. Den vänstra axeln visar halter för koppar och den högra
representerar kadmium. Färgstaplarna illustrerar Naturvårdsverkets tillståndsklasser för koppar till vänster och för kadmium till höger (se tabell 1 för förklaring till färgerna).

Figur 10. Koppar- och kadmiumhalter i dike bredvid dagbrottet mellan åren 2005
– 2009. Den vänstra axeln visar halter för koppar och den högra representerar
kadmium. Färgstaplarna illustrerar Naturvårdsverkets tillståndsklasser för koppar till vänster och för kadmium till höger (se tabell 1 för förklaring till färgerna).
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6.1.5 Utvärdering/Diskussion
I Rävlidenfältet ingår dels Rävlidmyrgruvan och dels Rävlidengruvan. Den gruva
av de båda som utgör den största miljöbelastningen är ojämförbart Rävlidmyrgruvan, som i hög grad har bidragit till försämringen av tillståndet i Hornträsket. Detta blev påtagligt inte minst år 1973 när det uppstod en brand i ett schakt i gruvan,
varvid länspumpningen slogs ut. I samband med detta kunde man notera en märkbar försämring av tillståndet i Hornträsket under en period då orenat vatten leddes
via myrmarker och sedan ut i Hornträsket. Föroreningspotentialen om lakvatten
från Rävlidmyrgruvan får rinna ut till Hornträsket är således mycket stor.
Rävlidmyrgruvan
Rävlidmyrgruvan är i dagsläget efterbehandlad genom åtgärder som innebär att
man har deponerat gråberg och rester av gruvbyggnader i Sturedagbrottet som sedan har vattenfyllts. Dagbrottet var tidigare ca 70 m djupt, men i dagsläget uppgår
djupet till ca 30 m, så man har deponerat en avsevärd mängd material i dagbrottet.
Under drift fanns ett upplag bestående av gråberg och morän norr om Sturedagbrottet. Detta upplag har släntats ut ner mot en slänt som vätter mot en myr mellan
Hornträsket och gruvan. Upplagshögen har sedan täckts med bland annat rötslam.
Den påverkan på Hornträsket som Rävlidmyrgruvan bidrar till är omfattande och
det är i första hand kopparhalterna som är höga i utgående vatten. Största delen
av förorenat lakvatten härrör av allt att döma från ett område i slänten som ligger
väst och nordväst om Sturedagbrottet. I gamla handlingar står att läsa att det har
funnits ett upplag med högt svavelinnehåll just på den platsen, och det är sannolikt
det materialet som ligger i slänten. Något som stöder den uppfattningen om att
det är gråbergsupplaget som är den huvudsakliga källan till surt lakvatten är att
metallhalter i dagbrottsvattnet är påtagligt läge än i lakvatten nedanför gråbergsupplaget. I den efterbehandlingsplan som lämnats in till och godkänts av Länsstyrelsen år 1992 bedömde man Sturedagbrottet som den huvudsakliga källan till
metalläckage. Utifrån vad man vet i dagsläget om gruvan förefaller detta alltså ha
varit en felaktig bedömning.
När det gäller Länsstyrelsens krav på efterbehandlingen har man i första hand
förespråkat att material ska deponeras i syrefri miljö under vattenytan i Sturedagbrottet. Man har, utifrån vad som framgår av de handlingar som finns tillgängliga,
aldrig ställt några krav på täckning av gråberget annat än att man har föreskrivit
att gråberget ska påföras 0,3 m morän och trädplanteras. För aktiva gruvor är det i
dagsläget närmast ett standardkrav att gråberg täcks med en kvalificerad täckning.
Vid tidpunkten för efterbehandlingen ställdes inga krav på utredning av metalleller sulfidläckage från gråbergsupplaget utan det tilläts att man schaktade ner
detta mot slänten. Om man hade beaktat gråbergets syrabildande potential samt
de hydrologiska förhållandena på platsen hade detta förmodligen inte tillåtits. Om
gråberget hade legat kvar ovanför slänten och täckts med kvalificerad täckning
hade nederbördsvatten inte kunnat tränga in i upplagshögen och strömningen från
Sturedagbrottet hade passerat under upplaget. Miljösituationen hade förmodligen
sett annorlunda ut i dagsläget om man från myndighetens sida hade ställt andra
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krav på utredningar inför efterbehandlingen.
De efterbehandlingsåtgärder som utförts vid gruvan har således inte gett tillräckligt goda resultat, och det står klart att ytterligare efterbehandlingsåtgärder behövs
för att man ska komma tillrätta med miljöproblemen på platsen. Placeringen av
gråbergsupplaget gör det dock svårt att efterbehandla. Sturedagbrottet är beläget
ovanför gråbersupplaget och det sker en kontinuerlig strömning av grundvatten
genom gråbergsupplaget som härrör från dagbrottet. En täckning av gråberget
skulle förvisso minimera inläckaget av ytvatten, men de stora mängder vatten som
rinner från dagbrottet skulle inte stoppas med en sådan åtgärd.
Under senare år har Länsstyrelsen prioriterat tillsynen av Rävlidenfältet, och
främst Rävlidmyrgruvan. Tillsynen har under 2010 och 2011 skärpts ytterligare
vilket till stor del beror på att omfattningen av miljöproblemen har tydliggjorts i
samband med detta tillsynsprojekt. Som en följd av att Länsstyrelsen har utökat
tillsynen på Rävlidmyrgruvan och andra nedlagda gruvor med efterbehandlingsbehov har Boliden under 2011 startat ett projekt som omfattar alla deras nedlagda
gruvor. I projektet kommer man att göra riskbedömningar för alla nedlagda gruvor
inom bolaget och riskbedöma dessa samt sätta åtgärdsmål för de olika objekten.
Därefter kommer man att åtgärda de problem man identifierar i samband med projektet. I projektet är Rävlidmyrgruvan ett prioriterat objekt hos bolaget, eftersom
Länsstyrelsen har visat tydliga signaler om att man tänker prioritera gruvan i sitt
tillsynsarbete.
Huruvida det finns andra metoder än att schakta bort gråbergsupplaget och som är
lika effektiva är något som Boliden ska titta på inom efterbehandlingsprojektet.
Rävlidengruvan
Påverkan på Hornträsket från Rävlidengruvan torde inte kunna vara särskilt omfattande då den ligger på andra sidan av en vattendelare. Miljöpåverkan riktas
förmodligen till närområdet och vattendrag i närheten av gruvan. Rävlidengruvan
och Rävlidmyrgruvan står i förbindelse med varandra via en ort som idag är igenpluggad, och om det sker ett vattenutbyte är det troligast att det är här det sker.
Huruvida grundvattenförhållanden påverkas till följd av detta är i dagsläget okänt.
Utsläppen från Rävlidengruvan är mycket höga även om trenderna är sjunkande,
vilket framgår av bolagets årsredovisning för år 2009 (Boliden 2009). Halterna i
ett dike bredvid dagbrottet har vid några mätningar varit högre än i själva utloppet av dagbrottet, vilket skulle kunna tyda på ett diffust läckage. Gällande den här
frågan har Länsstyrelsen krävt att bolaget redovisar tänkbara orsaker till haltskillnaderna. Man har från Länsstyrelsens sida inte ställt några långtgående krav på
efterbehandling av Rävlidengruvan. Det bör utredas noggrannare hur påverkan
från gruvan ser ut. Det man kan se i dagsläget är att halterna i utgående vatten är
väldigt höga, vilket tyder på en bristande efterbehandling. Detta utgör skäl nog att
utreda vilka ytterligare eterbehandlingsåtgärder som kan tänkas vara nödvändiga.
Det återstår att se vad bolaget kommer fram till angående Rävlidengruvan i sitt
efterbehandlingsprojekt.
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6.2

Adakfältet

Koordinater 		

X = 72 55 30

				

Y = 16 32 40

Kommun			

Malå

Verksamhet			
				

Sulfidmalmsgruva
(koppar- silver- och guldgruva)

Drifttid			

1945 – 1977 (1923-1977)

Karta 3. Översiktskarta där Adakfältet markeras med den röda pricken några mil
söder om länsgränsen till Norrbotten.
Till Adakfältet räknas Adakgruvan, Lindsköld-, Karlsson- och Brännmyrangruvorna. Totalt bröts i Adakfältet ca 6,3 miljoner ton malm. Malmen anrikades och
gav 447 000 ton kopparslig, varifrån 123 000 ton koppar, 42 000 kg silver och 1
400 kg guld utvanns (Almdahl, 1979). I denna rapport beskrivs Adak- och Lindsköldgruvorna.

6.2.1 Bakgrund och beskrivning av området
Adakgruvan
Fyndigheten hittades sommaren 1921 i samband med att en väg byggdes mellan
byarna Kuorbevare och Adak. Under arbetets gång kom arbetarna fram till en å
där ett dike skulle tas upp. Där fanns en stor sten som hindrade fortsatta arbeten.
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Figur 11. Adakfältet och provtagningspunkter 1975
Arbetarna beslöt att spränga bort denna. Då upptäcktes ett stenblock som visade
sig innehålla zink och koppar.
År 1923 gjordes magnetiska mätningar i området. Karlar från trakten anlitades för
att mot ersättning av 60 öre i timmen gräva sig genom myrtäcket i jakten på berggrunden. Från groparna lyftes jorden upp med hjälp av trälådor. Pumpning skedde
dygnet runt för att hålla vattnet borta. För att hindra väggarna från att rasa sänktes
fyrkantiga, timrade band ned i de konstgjorda brunnen. Djupet till berggrunden
varierade, men ofta var djupet ett tiotal meter. Några större framgångar gjordes
dock inte (Lundgren 1989).
Utanför Adak påträffades ett kopparkisblock vilket ledde till nya mätningar under
åren 1929-1930. Följande år fram till 1934 fortsatte de geofysiska arbetena med
magnetiska och elektriska mätningar, grävningar och diamantborrningar. År 1933
påbörjades jordrymningsarbeten på två malmer, vilket fortsatte fram till år 1934.
År 1933 påbörjades även schaktsänkning som följdes av ortdrivning (Högbom,
1937). Det var under 1930-talet som det första riktiga dagbrottet togs upp. År
1940 slöt staten ett legoavtal med Bolidenbolaget. Detta innebar att en mindre
mängd kopparrik malm fick brytas av Boliden. Provbrytningen och provanrikningen pågick under åren 1941-1945. Den stora bristen på koppar under kriget
gjorde att brytningen kom igång på riktigt.
Gruvan är belägen ca 3 km nordost om Adak by (se karta 3 och figur 11). Malmmineralen bestod huvudsakligen av magnetkis, kopparkis och mindre mängder
svavelkis, zinkblände samt växlande mängder arsenikkis. Kopparhalten växlar
men var ofta hög, upp till ca 17 %. Denna malm bröts endast på grund av sitt kopparinnehåll.
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I området fanns en gång en slåttermyr, men där har avfallsprodukter deponerats.
Då gruvdriften upphörde fanns ett sandmagasin med en yta av 0,5 km2 som innehåller ca 6 miljoner ton anrikningssand.
Lindsköldgruvan
Det var år 1932 som den skivformade Lindsköldsmalmens övre delar kunde lokaliseras efter att fyra diamantborrhål borrats. En systematisk uppborrning av
malmen ned till ett djup av 100 m utfördes de efterföljande åren. År 1942 kunde
en malmberäkning göras efter föregående års uppborrningar. Man konstaterade att
malmkvantiteten var tillräcklig för gruvdrift. Den reguljära brytningen kom igång
först år 1945 och avslutades år 1977 då fyndigheten var färdigutbruten.
På 1960-talet hade en omfattande och systematisk uppborrning gjorts ovan och
under jord med ortdrivningar på 170 m och 275 m grundnivåer. Av dessa kunde
konstateras att utsträckta och skivformiga kiskoncentrationer i flera skikt fanns i
anslutning till Lindsköldmalmerna norrut ned till 275 m:s nivå. Området kallades
för ”Norra Lindsköld” och blev föremål för successiv brytning (Amdahl, 1979).
Lindsköldsgruvan är belägen ca 300 m norr om Adaksgruvan. Malmmineralen utgörs av ungefär dubbelt så mycket kopparkis som magnetkis. Arsenikkis finns mer
här än i adakgruvan. Ibland förekommer helt kompakt, tät arsenikkis breccierad
av kopparkis (Frietsch & Grip, 1973). Guldhalten i de arsenikrika delarna är inte
speciellt höga (Gavelin, 1955).
Berggrunden i Lindskölddagbrottet består av mer eller mindre starkt kvartsitomvandlade, delvis gröntensartade leptiter. Amfibol och kordierit uppträder ofta i
kvartsiterna men i andra delar förekommer granat, pyroxen och epidot som skarnmalm. Även magnetitimpregnationer är vanliga (Högbom, 1937).
Adakområdets dominerande strukturdrag är en kupolbildning, vars centrum med
de olika bergartsleden uppträder i koncentrisk anordning med allt yngre bergarter
från de inre delarna och utåt. Kupolens centrala delar är uppbyggt av kvartsiter.
Lagerföljden är enligt Frietsch & Grip, 1973; Amdahl, 1979 följande uppifrån och
ned:
Basisk tuff med grafitskiffer
”Övre bandade serien”, andesit-dacit med kalkstenslagringar
”Undre bandade serien”, vulkaniter och sediment
Glimmerkvartsit, malmförande, underst genomsatt av Jörngranit
Berggrunden i Adakdagbrottet utgörs av skiktade kvartsiter. Mineraliseringen är
rikast närmast sprickorna och avtar utåt, men finns även i viss mån i primära lager
i glimmerkvartsiten (Frietsch & Grip, 1973; Högbom, 1937). Jordtäcket utgörs av
moig morän (Granlund, 1943). De primära ytvattenrecipienterna för Adakfältet
utgörs av Skeppträskån som avvattnar det tidigare industriområdet samt Rudtjebäcken som avvattnar det efterbehandlade sandmagasinet.
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6.2.2 Drift
År 1945 stod ett anrikningsverk färdigt i Adak. Då hade brytningen i Adak och
Lindskölddagbrotten redan kommit igång. Under åren 1944-1945 bröts Karlssonmalmen och år 1960 tillkom brytning i Brännmyran (Lundgren, 1989). Tidigare
kallades Adakfältet för Kuorbevarefältet. Gruvverksamheten utvecklades och ökade i omfattning och under tiden bedrevs omfattande prospekteringsarbeten. Under

Bild 9. Ortofoto av gruvområdet vid Adak från 2010
1960-talet gjordes förnyade geofysiska mätningar i området (Almdahl, 1979).
Malmerna från gruvorna behandlades i det lokala anrikningsverket och därifrån
transporterades sligerna med lastbil till Boliden för vidare transport till smältverket Rönnskär utanför Skellefteå (Gavelin, 1955). Brytningen i Adakfältet pågick
under perioden 1940-1977 och under den tiden bröts ca 6,3 miljoner ton malm.
Malmen anrikades i anrikningsverket mellan 1945 och 1977. Anrikningssanden
deponerades på ett sandmagasin om 0,5 km2 som innehåller ca 5,9 miljoner ton
sand.
Svenska staten ägde och disponerade fyndigheterna i Adak. Boliden AB drev
verksamheten genom ett legodriftavtal samt senare genom ett entreprenadavtal.
Numera är ansvaret för Adak, sedan nämnden för statens gruvegendom (NSG) och
NUTEK lades ner, överflyttat till Statens Geologiska Undersökning (SGU).
Länsstyrelsen begärde 1977 i samband med Adakfältets nedläggning att dåvarande
Boliden Metall AB skulle upprätta ett förslag till kontrollprogram för den efterföljande kontrollen vid gruvfältet.
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Egenkontroll
Förslag till kontrollprogram inkom till Länsstyrelsen under 1978 och den 5 mars
1979 fastställde Länsstyrelsen kontrollprogrammet som skulle gälla tills vidare. I
oktober 1981 rapporterades resultaten från provtagningarna för åren 1979-1981.
Under 1982 genomfördes ingen provtagning.
I samband med återställningsarbetet (släntning) på sandmagasinet i Adak utarbetade Länsstyrelsen 1982-83 i samarbete med statens Naturvårdsverk ett kontrollprogram. Resultatet från provtagningarna från hösten 1983 till hösten 1984 inkom
till Länsstyrelsen i november 1985. Under tiden 1985 till och med 1987 har ingen
provtagning och analys skett.
Provtagning och analys av vatten och sediment från Kokträsket samt sik och gädda fiskade i Kokträsket genomfördes 1988. Därefter har ingen kontinuerlig provtagning och analys genomförts i Kokträsket.
Efter kontakter mellan Nämnden för Statens Gruvegendom (NSG), Länsstyrelsen
och statens Naturvårdsverk (SNV) under 1989 och 1990 lämnade NSG den 30
augusti 1990 ett förslag till nytt kontrollprogram för Adak gruvfält. Kontrollprogrammet godkändes av Länsstyrelsen den 9 april 1991. Kontrollprogrammet har
reviderats år 2005 och 2008 (nu gällande).

6.2.3 Efterbehandling
Åtgärder i samband med avslut av verksamheten
Under år 1977 påbörjades efterbehandlingen av sandmagasinet. Då gjordes släntning, dikning och viss massförflyttning. År 1978 såddes en ca 40 ha stor yta in
med korn och gräsfrön. Året därpå lyste det grönt över fältet men sedan dog gräset
och kornet (Amdahl, 1979). Området mellan sandmagasinet och Rudtjejaure har
till viss del kalkats. Denna yta såddes år 1979 med samma korn/gräsfröblandning
som förut. Detta område eftergödslades dock med 400 kg/ha. Åtgärden fungerade
inte tillfredställande så området sprutades igen, denna gång med cellulosa inblandat i fröblandningen. År 1981 övergödslades de insådda områdena. Till sandmagasinet tillfördes: 8 kg gräsfö bestående av 85 % Weibulls vägslänt, 10 % Timotej
Bottnia II D, 5 % Vitklöver Milka D och dessutom 40 kg Gunillakorn D/ha och
till slut 800 kg konstgödsel/ha. Till mellanområdet på 8 ha tillfördes samma gräsfrö, korn som till sandmagasinet och dessutom 30 000 kg kalk/ha för att höja pHvärdet (Qvarfort, 1983).
Målsättningen med efterbehandlingsåtgärderna år 1977 var att vegetera industriområdet och sandmagasinet samt att stoppa vinderosion. Denna övergripande
målsättning beslutades i samråd mellan NSG, länsstyrelsen, SNV och Boliden.
År 1986 (Bolidens noteringar 1986-01-27) konstateras att viss erosion skett inom
delar av magasinet och på slänterna samt att växtligheten till stor del dött.
I området fanns dessutom de vattenfyllda dagbrotten Adakgruvan, Lindsköldsgruvan och ett gruvschakt.
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En efterbehandlingsplan för området utarbetades under år 1992 och denna omfattade främst industriområdet, sandmagasinet och området med utspolad avfallsand.
Enligt denna framgick följande förslag och konstateranden:
Industriområde
Från industriområdet har förorenade jordmassor och vittrande överbyggnadsmaterial tagits bort och deponerats i sandmagasinet. Vid behov har uppgrävda ytor
kalkats och täckts med 0,3 m morän. Moränen har tagits från en täkt omedelbart
väster om industriområdet.
Område med utspolad avfallssand
Till området med utspolad avfallssand skulle infräsning av kalkstenskross i avfallssanden ske, och ovanpå det skulle 0,3 m sorterad morän läggas. Avfallssanden
i sjön skulle lämnas utan åtgärd eftersom övertäckningen med vatten ansågs vara
en tillräcklig åtgärd.
Sandmagasin
För det obehandlade sandmagasinet föreslogs täckning. Boliden och NSG menade
att stora arsenikutsläpp förväntades trots den föreslagna åtgärden för sandmagasinet. Den föreslagna täckningen innebar tätskikt och ett övre skyddsskikt med 0,5
m morän.
Länsstyrelsens krav på efterbehandling
Den utarbetade efterbehandlingsplanen för Adakgruvan daterad den 29 oktober
1992 inlämnades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen förelade den 26 april 1993 (dnr
2411-7361/90) NSG att genomföra efterbehandling av industriområdet inom Adak
gruvfält. Beslutet omfattade inte sandmagasinet. Orsaken till detta var att modellberäkningar visat att det fanns risk för ökat läckage av arsenik om de föreslagna
åtgärderna genomfördes.
Länsstyrelsen ställde därför i föreläggande daterat den 27 april 1993 (dnr 24113344/93) krav på ytterligare utredningar om bland annat hydrologi och läckage
av arsenik. NUTEK har i skrivelse den 17 november 1995 med hänvisning till
genomförda utredningar hemställt om slutliga beslut i frågan om efterbehandlingsmetod för sandmagasinet. Efterbehandlingsmetoden för sandmagasinet består
av övertäckning med morän i flera skikt för att reducera syreinträngning och lakvattenbildning.
Länsstyrelsen förelade den 24 maj 1996 NUTEK om att genomföra efterbehandling enligt planen från 1992 med krav om att innan efterbehandlingsåtgärder påbörjas inkomma med en uppdaterad efterbehandlingsplan senast den 31 december
1996 för myndighetens godkännande. Länsstyrelsen förelade i samma beslut bolaget att senast den 31 december 1999 inkomma med en beredskapsplan innehållande åtgärder för att motverka eventuell framtida temporärt ökad miljöbelastning
från sandmagasinet samt förslag till kontrollstationer och provtagningsintervall
för arsenik- och tungmetallutflöde. Dessutom krävde man en detaljerad plan för
utförandekontroll och en plan för funktionskontroll. Föreläggandet innehöll även
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en punkt om att efterbehandlingen av Adakgruvan skulle vara genomförd senast
den 31 december 1999. Utöver detta föreläggande åtog NUTEK sig att genomföra
vissa utredningar, bland annat en genomgång av osäkerheter i tolkningen av situationen i Adak och beskrivning av olika tänkbara framtida förlopp och deras konsekvenser för miljön.
Efterbehandlingskostnaden beräknades år 1992 ligga mellan 60 och 70 miljoner
kronor. (Länsstyrelsen Västerbotten)
Genomförda åtgärder
Den 27 december 1996 inkom NUTEK med en utförande- och funktionkontrollplan. Övertäckningen av sandmagasinet skulle ske med ett tätskikt på 0,5 m sorterad, lerig morän med en permeabilitet ej överstigande 5*108 m/s som packats
till en packningsgrad på 93 % av den maximala packningsgraden som erhålls vid
laboratoriepackning (Modifierad Proctor). Över tätskiktet lades ett 1,5 m mäktigt
skyddsskikt av ospecificerad morän.
Kontroll av att 93 % packningsgrad uppfylldes skedde med hjälp av en isotopmätare (Troxler). Mätningen genomfördes med en sond som slogs ner 0,15 m i tätskiktet och samtidig bestämning av densitet och vattenkvot. Packningskontrollen
utfördes för varje 2000 m2 av det färdigpackade tätskiktet.
För kontroll av täckningens funktion som syrgasbarriär installerades nio mätsonder under tätskiktet för provtagning. Mätsonderna installerades 1999 och provtogs
till år 2006.
Inom ett 8 ha stort område mellan sandmagasinet och Ruttjejaure har anrikningssand spolats ut. För detta område föreslogs infräsning av kalksten (94 kg/m2) i anrikningssanden samt därefter en täckning med minst 0,3 m morän.
Efterbehandlingen har kompletterats med diverse åtgärder på erosionsskador och
dikesförbättringar under perioden 1999-2010. Mätningar gjorda under år 2009 vid
provpunkt P5B (se bild 10) har visat att pH-värdet har sjunkit och att kopparhalten har ökat, vilket framgår i SGU:s inlämnade årsredovisning för år 2009. För
att motverka det ökade flödet av metaller planerar SGU att under 2010 anlägga
dammar som invändigt skulle kläs med kalk, innan provpunkt P5B. Till vardera
dammen tillförs ca 30 ton kalk för att förhindra ytterligare sänkning av pH-värdet
i vattensystemet och samtidigt minska utläckaget av metaller från området.
SGU inkom den 21 april 2010 med en anmälan om ändring av avledningen inom
området förbi Lindsköldsschaktet. Avledningen innebär anläggandet av 2 st sedimentationsdammar som vardera har en yta på ca 10 x 15 m och är ca 1 m djupa.
Dammarna kommer att anläggas i ett dike som enligt beslut av Länsstyrelsen, daterat den 26 maj 2006, är anlagt för att avleda vatten inom området till Ruttjejaure.
Avsikten var att säkerställa att förorenat vatten från området inte avrinner mot
Skäppträskån.
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Resultat av efterbehandlingen
Utifrån de mätningar och utredningar som genomförts, sedan efterbehandlingen
avslutades 1999, visar resultaten att uttransporten av metaller till aktuella recipienter minskat på ett betydande sätt. Till exempel så har utsläppen av koppar till
Skeppträskån minskat med ca 98 %. Redovisade metallutsläpp har dock enbart
relaterats till tidigare utsläppsnivåer och inte till naturlig bakgrundshalt. Detta
försvårar bedömningen av efterbehandlingens slutliga effekt. Enligt provtagningskarta från 1975 skedde ingen fortlöpande provtagning i Skeppträskån under verksamheten i drift.

6.2.4 Nulägesbeskrivning
Mellan sandmagasinet och sjön Rudtjejaure finns anrikningssand, till viss del även
i sjön Rudtjejaure och vidare i det före detta industriområdet. Mängden anrikningssand är ca 60 000 m3. Sandmagasinet dränerar främst till sjön Rudtjejaure,
även en viss avvattning sker till Skeppträskån. Från industriområdet sker avvattning mot Skeppträskån. Utläckaget från gruvområdet när det gäller tungmetaller
är främst koppar, zink, kadmium och arsenik (Objektsredovisning, 1992).

6.2.5 Utvärdering/Diskussion
Den ursprungliga efterbehandlingen som genomfördes och följdes upp mellan
åren 1977-1986 fungerade inte tillfredställande med avseende på läckage av metaller till ytvatten från området. Boliden och NSG genomförde massförflyttningar,
släntningar och dikningar. Utöver detta genomfördes kalkningsinsatser samt olika
försök med konstgödsling och insådd för att vegetera områdena. 1986 konstaterades att ytterligare åtgärder behövde genomföras för att minska områdets metallpåverkan på omgivningen. En efterbehandlingsplan utarbetades och inlämnades till
Länsstyrelsen 1992. Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet under åren 19931996 (i tre beslut) förelagt Boliden om genomförande av föreslagna åtgärder.
Länsstyrelsen ställde även krav på ytterligare utredningar på grund av osäkerheter
angående övertäckningens befarade effekt angående ökade arsenikläckage. Länsstyrelsen begärde även en beredskapsplan för framtida åtgärder för att motverka
eventuella problem med ökande metallhalter i recipienterna Skeppträskån och
Rudtjebäcken.
Efterbehandlingsplanen från 1992, där det föreslogs en enklare täckning, kompletterades år 1996 utifrån genomförda undersökningar. Intressant är att planen
uppdaterades med förslag om mer omfattande efterbehandlingsåtgärder än ursprungsplanen. Boliden genomförde 1996-1999 en kvalificerad täckning av sandmagasinet med 0,5 m packat tätskikt och 1,5 m skyddsskikt. Utöver detta kontrollerades täckningens funktion genom installation av nio mätsonder för syre under
tätskiktet.
Installationen av syresonderna för åren 1999-2005 utvärderades och resultatet
redovisades i rapport av Hifab Envipro den 22 september 2006. Den uppmätta syrehalten under tätskiktet säger inget om syreflödet genom tätskiktet eller hur snabb
syreförbrukningen i anrikningssanden under tätskiktet är (genom sulfidoxidation).
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Bild 10. Bild från kontrollprogram för Adak från augusti 2005.
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Figur 12. Recipientkontroll avseende koppar vid Adakgruvan, nedströms Skeppträskån. Inga prov tagna efter år 2008.

Figur 13. Recipientkontroll avseende koppar vid Adakgruvan i Ruttjebäcken. Inga
prov tagna efter år 2008.
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Höga syrehalter under tätskiktet indikerar att syretransporten genom tätskiktet är
snabbare än syreförbrukningen genom sulfidoxidation i anrikningssanden under
tätskiktet.
Syresonderna mättes två gånger per år (maj och september). Korrelationen för
syresonderna under år 1999-2005 ansågs i rapporten vara mycket hög, vilket visar
att syrehalten under tätskiktet följts åt även om det fysiska avståndet mellan de
enskilda syresonderna var stort. Det fanns en del extremvärden (höga syrehalter) i
utvärderingen som i stora drag förklaras av mätfel eller på grund av uttorkning av
tätskiktet. Extremvärden under år 2002 stöds av att liknande effekter upptäckts i
Kristineberg (Mimi-projektet, endast 244 mm nederbörd mellan 1 maj-13 september 2002) på grund av uttorkning.
Den höga korrelationen i uppmätt syrehalt i olika delar av sandmagasinet tyder på
att tätskiktets kvalitet är tämligen homogen över sandmagasinets yta. Ett resultat
som baseras på beräkningar och antagandet från Mimi-projektet visar att utan
täckning av sandmagasinet skulle anrikningssanden vittra från ytan ned till 1 m på
ca 40 år. Om tätskiktet applicerats omedelbart efter avslutad deponering så hade
den översta metern istället vittrat på ca 30 000 år. I Adak har dock anrikningssanden legat öppen för oxidation och vittring mellan åren 1977-1996 (ca 20 år).
Viktiga slutsatser från installerade syresonder är att de fungerat tillfredställande.
Vittringshastigheten i Adak kan efter täckningen anses vara avsevärt lägre än före
densamma. Uttorkningen år 2002 har inte påverkat täckningens fortsatta funktion
som syrediffusionsspärr. Syrehalterna har under efterföljande somrar återgått till
låga nivåer. Uppskattad syretransport genom tätskiktet i Adak (0,12 mol O2/m2)
ligger inom intervallet som beräknats för Kristineberg (Carlsson, Envipro Hifab
1996).
Om klimatförändringar medför en minskad nederbörd i framtiden kan återkommande uttorkning av tätskiktet medföra en ökad uttransport av metaller från sandmagasinet.
Efterbehandlingen för området med ca 6 000 000 ton anrikningssand och två dagbrott med ett gruvschakt beräknades år 1992 kosta mellan 60-70 miljoner kr. En
betydligt mer omfattande efterbehandling genomfördes i verkligheten och den totala kostnaden för de hittills genomförda efterbehandlingsåtgärderna i Adakfältet
är för Länsstyrelsen okänt. Det pågår ständiga förbättringar av exempelvis erosionsskador, diken och sedimentationsdammar. För ytvattenrecipienterna Skeppträskån och Rudjebäcken har det fastställts larmnivåer vad gäller kopparhalten.
Kontrollprogrammet för verksamheten reviderades år 2008 och efter det finns
inte några analysresultat för recipienterna. Halterna har klingat av med tiden med
undantag för provtagningen år 2008. Länsstyrelsen anser att provpunkterna måste
börja provtas igen eftersom man riskerar att överskrida tidigare uppsatta larmgränser i recipienterna. Med anledning av detta har SGU inlämnat ett reviderat kontrollprogram till Länsstyrelsen där dessa provpunkter återigen kommer att börja
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provtas med start hösten 2011. Det Länsstyrelsen kan konstatera är att det krävs
fortlöpande insatser och tillhörande omkostnader under en sulfidmalmsgruvas
efterbehandlingsfas för att erhålla och vidhålla en acceptabel påverkan på närliggande ytvattenrecipienter. Efterbehandling och uppföljning av genomförda åtgärder för Adakfältet är en pågående process.
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6.3

Rakkejaurgruvan

Koordinater		

X = 7230700

			

Y = 1657250

Verksamhet		

Sulfidmalmsgruva (guld, silver, koppar, zink)

Kommun		

Malå

Drifttid		

~5 år (1966-1970) samt äldre brytningar från 1927

Rakkejaurs gamla koppar- och zinkgruva ligger ca 25 km nordost om Malå tätort
en knapp mil söder om gränsen till Norrbotten. Närmsta bebyggelse ligger ca 3
km sydväst om gruvan i den lilla byn Näsliden. Malmproduktionen i gruvan var
sammanlagt 727 000 ton under huvudmannen Boliden AB.

6.3.1 Bakgrund och beskrivning av området

Karta 4. Rakkejaurgruvans lokalisering markerad med röd prick
Fyndigheten upptäcktes 1921 och har varit föremål för ett antal provbrytningar
både under jord och i dagbrott. Rakkejaur var även en av omlastningsstationerna
vid den linbana som transporterade malm mellan Boliden och Kristineberg mellan
åren 1943 till 1987 (Rantalankila, 1995). Från början var gruvan statligt ägd vilket
innebar att fastigheten ägdes av kronan och förvaltades av Domänverket, Boliden
arrenderade kronoandelar samt ägde så kallade inmutarandelar.
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Den största brytningen vid gruvan bedrevs under slutet av 1960-talet då malmproduktionen uppgick till ca 700 000 ton. Många försök till att starta reguljär drift
vid gruvan har gjorts under åren, men då malmen i Rakkejaur har visat sig vara
väldigt svår att anrika har driften också varit svår att göra lönsam. Efterbehandlingsåtgärder har utförts i omgångar under drift med slutlig efterbehandling under
åren 2002 - 2005.
Geologi
Geologiska undersökningar i syfte att ekonomiskt bedöma malmförekomster i
Rakkejaur påbörjades i slutet av 1930-talet. Inför ansökan om provbrytning 1985
angavs att mineralisering konstaterats ned till 320 m med sannolik fortsättning på
djupare nivåer. En beräkning av malmkvantitet och halter gav att det fanns ca 10,4
miljoner ton malm från dagbrottets botten ned till 360 m djup. Enligt beräkningen
uppgick halten svavel i malmen till nästan 30 %.
Grundämne

Halt

Au

1,6 g/t

Ag

62 g/ton

Cu

0,18 %

Zn

2,85 %

Pb

0,21 %

As
S

1,27 %
26,9 %

Tabell 2. Beräkning av halter i malm från
Bolidens ansökan om provbrytning vid
Rakkejaur, 1984

Malmmineralen i Rakkejaur utgörs främst av svavelkis men även växlande mängder zinkblände, arsenikis, magnetkis, kopparkis samt mindre mängder blyglans
(Rantalankila, 1995). Fyndigheten är en starkt komplex, finkorning, sulfidmineralisering med sammanväxningar mellan metallmineralen. Innehållet är bland annat
guld, silver, koppar, bly, samt zink, arsenik, antimon, kvicksilver och kadmium.
Sulfidmineraliseringen är den största kända i Skelleftefältet med en malmkropp
på mer än 17 miljoner ton (Johansson & Bildström, 2003) Lokala bakgrundshalter för metaller kan således antas vara höga. (Länsstyrelsen Västerbotten. Beslut
1985-09-03 11.1821-613-85).
Recipient
Recipient till gruvan är Skäppträskån som börjar ca 6 km nordväst om Adak samhälle och rinner ut i Malån efter knappt en mil. Malån mynnar i sin tur efter drygt
3 mil i Skellefteälven som mynnar i Bottenviken. Recipienten tar även emot utgående vatten från Adakgruvan som ligger uppströms Skäppträskån och uppströms
Stora Skäppträsket. Därmed är recipienten sannolikt inte endast påverkad av Rakkejaurgruvan.
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Miljö - förväntade miljökonsekvenser av gruvverksamheten
1985 bedömdes fiskbeståndet i Skäppträskån och Malån. Bedömningen gjordes av
dåvarande fiskeriintendent inför Bolidens ansökan om provbrytning i Rakkejaur
1985 och visade att åarna hyste ett relativt artrikt fiskbestånd bestående av öring,
harr, sik, gädda, abborre, lake, mört, simpa samt elritsa. Beståndet av öring och
harr var dock av ”måttlig numerär”. Vattendragen angavs vara viktiga strömfiskevatten lämpliga för inplantering av fisk och de enda kvarvarande strömvattnen av
betydelse i regionen (Bolidens ansökan om provbrytning 1985).
Enligt samma utlåtande tillfördes recipienten vid det året orenat dagbrottsvatten
genom bräddning (i volymerna 0,1 - 3,0 m3). Bräddningsvattnet innehöll höga
halter av zink, järn och koppar. Det beskrivs att man i Skäppträskån uppmätt höga
halter av zink (0,7 mg/l) vilket enligt uppgift översteg bakgrundshalterna med 70
gånger. Vid tiden för denna prövning angav bolaget att de åtgärder man tänkte
göra i samband med den nya provbrytningen i redan befintligt dagbrott (från
brytningen 1966-1970) skulle medföra en minskning av läckaget av metaller i
utgående vatten. Så länge metallhalterna skulle sjunka i utgående vatten var fiskeriintendenten också positiv, dock ansågs att riktvärdet på zinkhalter som föreslogs
(2 mg/l) var alltför generöst tilltaget. Riktvärdet för zink efter rening borde enligt
intendenten ligga på maximalt 1 mg/l.
Sammanfattningsvis har recipienten Skäppträskån varit påverkat av tidigare gruvdrift innan prövningen av förnyad provbrytning 1985.

6.3.2 Drift
Beskrivningen av driften vid gruvan kan för enkelhetens skull delas in i fyra faser
(tabell 3).
Fas

Tid

Aktivitet

Äldre fas

1927-?

Enkel gruvlave byggs, 13 m djupt schakt
öppnas.
Trälave uppförs, 320 m djup schakt bröts.

1938-1942
Produktionsfas 1

1966-1970

Brytning av ca 700 000 ton malm som
anrikades i Kristineberg och Boliden.

Produktionsfas 2

1985-1991

Tömning av vattenfyllt dagbrott,
provbrytning av ca 13 000 ton malm.

EBH-fas

1998-2004

Efterbehandlingsplan och den så kallade
”Rakkejaurincidenten”

Tabell 3. Driften vid Rakkejaur kan på ett mer överskådligt sätt indelas i fyra faser enligt tabellen.
”Äldre fas”
Fyndigheten i Rakkejaur inmutades 1921 av Centralgruppens Emissionsbolag (ur-
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sprunget till Boliden AB (Bolidens hemsida). 1927 uppfördes en enkel gruvlave
och ett 13 m djupt schakt öppnades. Borrningarna gav dåligt resultat och verksamheten upphörde. 1938 återupptog Bolidenbolaget brytningen vid gruvan och drev
verksamheten till 1942. En trälave uppfördes och ett schakt bröts till 320 m djup
(Länsstyrelsens MIFO-inventering dnr 577-09158-2007, 2001-01-15).
”Produktionsfas 1”
Prospektering och undersökningsarbeten fortsatte och under fyra år i slutet av
1960-talet (1966-1970) återupptog Boliden brytningen vid Rakkejaur då Boliden
utvann 727 000 ton malm i dagbrottet. Anledningen till den begränsade driftsperioden var att malmen var fattig och besvärlig att anrika vilket bland annat berodde
på högt innehåll av antimon (Länsstyrelsen Västerbotten. Beslut 1985-09-03 dnr
11.1821-613-85).
”Produktionsfas 2”
15 år senare, 1985, ansökte Boliden om tillstånd enligt miljöskyddslagen hos
Länsstyrelsen att återuppta provbrytning vid Rakkejaur. Enligt bolagets egen beskrivning var anledningen till att återuppta brytningen att malmen i tre av deras
större gruvor vid den tiden, Långsele, Udden och Näsliden beräknades ta slut omkring 1990. Bolaget behövde därför behålla en fortsatt hög produktion av malm
för att ”minimera de sociala och ekonomiska konsekvenserna av en svacka eller
definitiv nedgång i verksamheten inom Skelleftefältet” (Boliden Mineral AB, Ansökan om tillstånd till provbrytning, 1985).
Sammanfattningsvis gällande prövningen ansåg remissinstanserna att miljökonsekvenserna under provbrytningsfasen skulle begränsas och bli mindre än om
ingen rening alls skulle ske. Detta på grund av att de stora metallutsläppen från
det befintliga dagbrottet skulle minskas. Länsstyrelsen framhöll i beslutet om
provbrytning att Rakkejauremalmen var besvärlig, inte bara anriknings- och förädlingstekniskt utan också ur miljösynpunkt. Problem förväntades uppstå vid urlakningsprocesser i upplag av sulfidförande gråbergsmassor samt vid deponering
av anrikningssanden. Länsstyrelsen betonade vikten av att Boliden skulle beakta
dessa problem och att bolaget redan under provbrytningstiden skulle genomföra
nödvändiga undersökningar och utredningar av skyddsåtgärder inför en eventuell
reguljär gruvdrift.
Provbrytningen bestod i fullskaleförsök innebärande att först länspumpa befintligt dagbrott (då 12 000 m2 stort och 15 m djupt) och sedan provbryta maximalt
250 000 ton malm under högst tre år. Under hösten 1986 provbröt Boliden cirka
13 000 ton malm som anrikades i Bolidens experimentanrikningsverk, varefter
brytningen upphörde (Länsstyrelsens MIFO-inventering). Provbrytningsstoppet
berodde enligt bolaget på att efterföljande anrikningsförsök utfördes i halvstor
istället för fullstor skala (Meddelande från Boliden mineral till Länsstyrelsen
daterat 1988-06-16). Själva orsaken för provbrytningen och länspumpningen av
dagbrottet i Rakkejaur var att kunna ta ut större provkvantiteter än tidigare inför
den fortsatta utvecklingen av anrikningsprocessen och försök i fullstor skala. An-
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ledningen att försöken aldrig utfördes i fullstor skala framgår dock inte fullt ut av
källorna ovan.
Provbrytningstillståndet från 1985 gällde under tre år. Om provbrytningarna inte
ledde till reguljär gruvdrift skulle bolaget senast ett år innan verksamheten upphörde inge en återställningsplan till Länsstyrelsen. I april 1987 skrev bolaget till
Länsstyrelsen att ytterligare brytning fortfarande kunde bli aktuellt under perioden
fram till 1989, men eftersom man hade haft problem med reningsverket ville man
leda allt gruv- och ytvatten till dagbrottet istället för till reningsverket. En magasinering av vatten i dagbrottet innebar att provbrytningen fick ligga nere, men
bolaget skrev att om det skulle bli aktuellt att återuppta brytningen hade man för
avsikt att tömma dagbrottet på liknande sätt som tidigare (Bolidens skrivelse till
Länsstyrelsen den 1987-04-13 dnr 183-2384-87 ).
I juni 1988 bedrevs fortfarande ingen verksamhet men fyndigheten ansågs fortfarande vara intressant och bolaget påbörjade en ”temporär efterbehandling” under
tiden man försökte klargöra om reguljär gruvdrift skulle upptas eller inte. I september 1988 ansökte Boliden om förlängd provbrytningstid fram till år 1993 och
fortsatte samtidigt arbetet med åtgärder för att begränsa utläckaget av metaller
från området (Länsstyrelsens beslut från 1988-09-03 dnr 11.183-2789-88). Försök
med nya metallutvinningsprocesser gjordes av Boliden tillsammans med Högskolan i Luleå inom ett utvecklingsprogram och 1993 ansökte bolaget återigen
om förlängd tid för provbrytning i ytterligare tre - fyra år, med anledning av processutvecklingen. Ingen brytning skedde dock vid gruvan. 1998 lämnade Boliden
in en efterbehandlingsplan för slutlig efterbehandling av området. (Rantalankila,
1995).
Kontrollprogram
Enligt Länsstyrelsens beslut till provbrytning 1985 skulle förslag till kontrollprogram lämnas in som omfattade utsläpp vid (tömningen av dagbrottet), gruvdriften
samt vid provtagning i recipienten. Under tömningsfasen, fram till dess att reningsanläggningen togs i drift, provtogs recipienten i punkterna 3401, 3403, 3404
och 3400 var fjortonde dag (pH, alkalinitet, konduktivitet och metallerna koppar
och zink), se figur 14. Enligt tillståndet var riktvärdet för utgående vatten från
reningsverket högst 5 mg/l zink (totalt) vid enskilt mättillfälle under tömningen
av dagbrottet. Vid själva provbrytningen var riktvärdet för zink enligt tillståndet 2
mg/l.
Provbrytningen genomfördes under oktober månad 1986. För att följa effekten av
de åtgärder som då genomfördes (se även kapitlet om efterbehandling) föreslog
Boliden att man skulle utföra regelbunden provtagning av det vatten som avrann
från området. Haltvillkoret gällande zink bedömde bolaget kunde stå kvar.
1990 förelade Länsstyrelsen bolaget om en komplettering av kontrollprogrammet med bland annat månadssamlingsprov när reningsverket var i drift (Cu, Zn,
SO42- och alkalinitet), mätning av pH varje vardag och av suspenderade ämnen i
ett dygnsprov per månad.
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Figur 14. Provtagningspunkter för vattenprov, Rakkejaurgruvan. (Källa EBHplan 1998)

6.3.3 Efterbehandling
Efterbehandlingen av Rakkejaurgruvan kan i stora drag sammanfattas översiktligt
enligt tabell 4 nedan.

Fas

Tid

Aktivitet

Slut av produktionsfas 1
(1966-1970)

1972

Delvis moräntäckning på malmupplag

Under produktionsfas 2
(1985-1991)

1988

Reningsverk på plats från 1980. Temporära
åtgärder och förlängning av provbrytningstillståndet
allt eftersom

EBH-fas

1998

EBH-plan utarbetas

EBH-fas

2002

Under barmarkssäsongen 2002 påbörjades
(den slutliga) efterbehandlingen av gruvan och
intilliggande industriområde.

Tabell 4. Översikt av olika efterbehandlingsinsatser vid Rakkejaurgruvan
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”Produktionsfas 2”
Den 16 juni 1988 föreslår Boliden temporära efterbehandlingsåtgärder vid Rakkejaur eftersom den reguljära gruvdriften alltså inte kommit i gång ännu. Inom
industriområdet fanns en industriplan, ett delvis vattenfyllt dagbrott, två bergupplag varav det ena var moräntäckt samt ett kemiskt reningsverk med tillhörande
bassänger för uppsamling av vatten och slamavskiljning (Skrivelse enligt nedan
från 1988-06-16). Reningsverket hade renat yt- och gruvvatten från och med
april 1986 men hade stoppats i december 1986 på grund av liten vattentillrinning
(Skrivelse till lst dnr 183-2384-87 1987-04-13 Boliden Mineraltekning Torbjörn
Göransson). Boliden ville efter december det året inte återuppta driften av reningsverket och magasinerade istället gruvvatten och ytvatten i dagbrottet för att
på så vis förhindra utsläpp av metallkontaminerat vatten till recipienten. Nivån
i dagbrottet bedömdes stiga och vid tiden för bolagets meddelande om åtgärden
i april 1987 bedömdes att bräddning inte skulle ske förrän efter ett år eller mer
(Källa som ovan 1987-04-13). Vattnet i dagbrottet skulle dock behandlas med kalk
eller periodvis ledas genom reningsverket.
Vid tiden då de temporära åtgärderna föreslogs hade alltså vatten magasinerats i
dagbrottet sedan något år tillbaka. De temporära åtgärderna beskrevs utgöras av
kalkning av gråbergsupplagen (ca 25 ton hydratkalk) och av dagbrottet (mellan 50
och 100 ton). Dessutom skulle bassängerna vid reningsverket rensas, industriplanen städas och en del äldre byggnader rivas. Slam från bassängerna skulle transporteras till Kristineberggruvans sandmagasin. Reningsverket skulle dock hållas i
stånd för att kunna tas i drift senare, skulle det behövas. Med dessa åtgärder hoppades man framförallt minska metallinnehållet i utgående vatten som en effekt av
kalkning av dagbrottet och gråbergsupplag. För att följa upp effekterna av åtgärderna föreslår bolaget också att regelbunden provtagning av vattnet som avrinner
från området ska ske (Skrivelse från Boliden mineral, Torbjörn Göransson 198806-16 ”Temporär efterbehandling i Rakkejaur”).
EBH-fas - efterbehandlingsplan
Målet med efterbehandlingen angavs i efterbehandlingsplanen från 1998 vara att
”varaktigt nedbringa uttransporten av metaller och vittringsprodukter från gruvområdet till en acceptabel nivå” och att ”en efterbehandlingslösning i Rakkejaur
syftar till att undanröja behovet av vattenrening samtidigt som den inte bör försvåra för en framtida brytning av fyndigheten”. Till sist anges i planen att ”dessutom
bör området återställas så att det på ett acceptabelt vis smälter in i omgivande
landskap”.
Målen med efterbehandlingen var att den:
1. skulle minska uttransport av metaller till en ”acceptabel halt”
2. skulle undanröja behovet av vattenrening
3. inte försvåra en eventuell framtida brytning
4. skulle göra att området smälter in i omgivande landskap
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Planerade åtgärder
Gråbergsmaterial på industriplanen, ca 27 500 m3, skulle schaktas ihop och flyttas
till gråbergsupplaget. Därefter skulle industriplanen kalkas med 5 kg/m2 och sedan
täckas med 0,3 m osorterad morän samt gräsbesås.
Malm- och gråbergsupplagen skulle täckas med en kvalificerad moräntäckning
och släntas av. Den kvalificerade täckningen beskrivs bestå av ett 0,3 m tjockt
tätskikt av lerig-siltig morän packad i två lager om 0,15 m. På detta skulle ett
skyddsskikt påföras bestående av osorterad morän ca 1 m tjockt.
Dagbrottet skulle vattenfyllas genom naturlig tillrinning. Ett erosionsbeständigt
utskov skulle anordnas i dagbrottets nordvästra ände. Under fyllnadstiden skulle
kalkningsinsatser krävas. Slänterna kring dagbrottet skulle jämnas, påföras morän
vid behov samt besås. Stora stenblock skulle läggas ut där dagbrottskanterna var
höga. Schaktöppningen skulle förses med en kraftig betongförsegling.
Alla byggnader förutom reningsverket skulle rivas. Material som inte skulle tas
om hand planerade man deponera på gråbergshögarna eller bränna på plats. Gruvlaven skulle nedmonteras och flyttas till Malå där den skulle återuppbyggas.
Länsstyrelsens krav på efterbehandling
Inom tillsynen har det förekommit ett otal ärenden rörande efterbehandlingen av
Rakkejaur vilket åskådliggörs nedan. Sammanställningen är utförd av Länsstyrelsens dåvarande tillsynshandläggare och avser aktiviteterna mellan åren 19982002.
1998-12-21

EBH-plan för Rakkejaurgruvan, torrtäckning var då aktuellt.

1999-12-08

Kompletteringsbegäran

2000-03-14
		
		
		
		

Komplettering inkom
Gällde myrområdet, källor till vatten som passerar myren (ingen 		
nytta med en sådan undersökning), behov att rena myrvatten (inte
akut eftersom halterna var lägre än 1980) samt fiske och botten		
fauna undersökningar (undersökning skulle genomföras).

2000-10-16
		

Föreläggande avseende EBH vid Rakkejaurgruvan
Första planen godkänns.

2000-11-06

Kommentarer rörande ovanstående föreläggande

2000-12-13
		
		
		

Ändring av föreläggande avseende EBH vid Rakkejaurgruvan
Första planen godkänns igen. Ändring föranleddes av felskrivning 		
(Länsstyrelsen skrev att Boliden måste förhindra att renar inte kan 		
ta sig ner i dagbrottet).

2001-10-03
		

Mindre ändring av EBH-plan rörande deponering av vittrat mate-		
rial på industriplan samt gråbergsupplaget i dagbrottet.
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2001-11-12
		

Föreläggande avseende EBH vid Rakkejaurgruvan
Vattentäckning godkändes.

2001-12-20
		

Anmälan om mindre ändring
Detaljer om schaktning

2002-02-12
		

EBH Rakkejaurgruvan, restprodukter föreslås som alternativa ma-		
terial för olika åtgärder i planen

2002-03-22

Tömning av dagbrott vid Rakkejaurgruvan

2002-04-03

Kompletteringar till båda ovanstående inlagor

2002-04-12

Situationsplan, principskiss fyllning samt tidplan inkom

2002-04-17
		
		

Komplettering av tidigare inlämnad EBH-plan och begäran om till
stånd till omedelbar igångsättning av utpumpning av behandlat 		
dagbrottsvatten.

2002-04-24

Föreläggande avseende EBH-åtgärder

2002-07-03

Rakkejaurincident*

2002-07-11
		

Pågående efterarbete vid Rakkejaurgruvan
Rapport om lägen, incidenten nämns i förbifarten

2002-08-18

Beslut om undersökning av Skäppträskån

2002-08-27

Rapport om incidenten och dess orsaker

2002-09-12

Överklagande om beslut om undersökning

2002-10-09
		

Anmälan om planerade EBH arbeten vid Rakkejaurgruvan
Aktuell anmälan

2002-10-22

Kompletteringsbegäran. Deadline 2002-11-25

2002-12-09

Kompletterande uppgifter, separat EBH-plan av myrområde

* Redogörelse för ”Rakkejaurincidenten” görs senare i kapitlet
Det är tydligt att alla frågor rörande efterbehandlingen inte var avgjorda i den ursprungliga planen från 1998 utan hanteras i relativt stor utsträckning via kompletteringar.
Genomförda åtgärder
Dagbrottet länspumpades och kalkades upp under våren 2002 varefter man påbörjade uppfyllningen av dagbrottet med material från malmhög, gråbergsupplag,
jordavrymningsmassor från upplag, smittad morän inom området samt betong
från smedja, transformatorstation och linbanestation. Eftersom massorna var av
finkornigare karaktär än beräknat blev fastläggningen av hydroxidslam inte som
förväntat vilket framförallt innebar problem med bärigheten. Man försökte täcka
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ytan med geotextil och geonät samt täcka med morän, men problemet återstod.
Täckningsarbetena återupptogs därför 2004 då man efter avvattning kunde täcka
det igenfyllda dagbrottet med tätskikt med rötat slam samt skyddsskikt av morän.
(Skrivelse 2002-04-24, 2003-11-24 samt 2005-02-18 från Boliden)
Ett myrområde ligger söder om industriområdet i utströmningsområdet från industriplan och dagbrott. Bild 11 visar myren där området är utmärkt med ”våtmark”
i nedre delen av kartan. Ytvatten och grundvatten från industriområdet filtrerades
under gruvans drift via myren innan det nådde ån. Eftersom man ansåg att torven
i myren fungerat som katjonbytare och fastlagt metaller under lång tid vore det
därför bättre om myrmaterialet kunde bevaras på plats och täckas, än om torven
skulle grävas bort då spridningen skulle riskera att ökas.

Bild 11. Grund och ytvattnets rörelser i Rakkejaurområdet (Boström, 2008).
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Myren täcktes därför med ca 30 cm bark som kompletteras med rötat avloppsslam. Den damm som anlades på myren under sommaren 2002 skulle täckas med
0,5 m morän samt 5 cm krossad kalksten. Genom dammen skulle man anlägga ett
stenlagt dike i moränmassorna för att minimera borttransport av morän från området. Ytorna skulle sedan gräsbesås. (Boliden skrivelse 2002-12-09 samt Bolidens
skrivelse samt uppdaterad EBH-plan 2003-11-26).
Två biologiska barriärer installerades på gruvområdet, en vid dagbrottet och en
norr om myrområdet. Barriärerna bestod av ett genomsläppligt grövre material
blandat med rötslam och kalksten som syftade till att fastlägga metaller från det
vatten som passerar genom barriärerna (Boström, 2008).
En översikt över de efterbehandlingsåtgärder som utförts vid gruvan ses i bild 12,
och även i bilaga 3 (från Bolidens efterbehandlingsplan).

Bild 12. Flygfoto med översikt av täckningsarbeten vid Rakkejaurgruvan.
”Rakkejaurincidenten”
Under sommaren 2002 påbörjades efterbehandlingen av gruvan och intilliggande
industriområde. I slutet av april påbörjades länspumpning av dagbrottet efter ett
beslut från Länsstyrelsen som innebar att bolaget fick tillstånd att leda bort läns-
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vattnet via två bäckar ut i Skäppträskån, utan att passera reningsverket. Villkoren
i beslutet var bland annat att utgående vatten som riktvärde vid enskild kontroll
skulle uppfylla klass 3 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och
vattendrag, förutom när det gällde vattnets innehåll av zink, suspenderade ämnen
och pH-värde som fortfarande omfattades av det ursprungliga tillståndet till provgruvan. Länsstyrelsen villkorade även flödet samt att reningsanläggningen även
i fortsättningen skulle finnas tillgänglig för behandling av eventuell kvarvarande
utsläpp av förorenat vatten.
I mitten av sommaren, den 3 juli, fick Malå kommun och Länsstyrelsen rapporter
om att en kraftig, rödaktig grumling av Skäppträskån, nedströms Rakkejaurgruvan
iakttagits och att även Malån var kraftigt påverkad. Grumlingen klingade av efter
några dagar och den 5 juli var vattnet enligt Boliden Mineral AB så gott som klart.
Tydliga spår syntes dock längs stränderna en längre tid efteråt. Bolaget avbröt
pumpningen av dagbrottet samma dag som grumlingen rapporterades och en anmälan till Läsnstyrelsen inkom från bolaget den 5 juli.
Länsstyrelsens bedömning av händelseförloppet efter att ha gjort platsbesök, tittat
på bilder tagna vid utsläppet samt tagit del av bolagets mätningar, var att grumlingen inte hade orsakats av det vatten som pumpades ut ur dagbrottet. Däremot
låg det efter incidenten ansenliga mängder finkornigt material på myrområdet
alldeles nedanför industriområdet. Detta material bedömdes komma från industriområdet där schaktarbeten och kalkning av marken hade utförts. Det regnade
intensivt i samband med utsläppet och troligtvis hade material sköljts iväg från
industriområdet och sedan transporterats vidare ut i ån med regnvattnet, vilket
skulle kunna ha gett upphov till en stor del av grumlingen.
Ett antal prover togs i samband med incidenten, bland annat av Malå kommun
och Boliden Mineral AB. Proverna indikerade att någon form av påverkan på ån
tillföljd av utsläppet inte kunde uteslutas. Metallhalterna var högre nedströms
gruvan och dessutom kunde man se att halterna sannolikt varit påtagligt förhöjda
i ån dagarna efter incidenten, för att sedan successivt klinga av. För att få klarhet
i tillståndet i ån förelade Länsstyrelsen Boliden Mineral AB om att en oberoende
konsult skulle utföra en sedimentundersökning av Skäppträskån och Malån i syftet
att ge en bild av tillståndet samt om några akuta åtgärder måste vidtas. Bolaget
ville inte ta några ytterligare kostnader för en oberoende konsult då de meddelade
att de hade en egen utredning på gång. Men då Länsstyrelsen inte fick svar på vad
den kommande rapporten skulle komma att innehålla ansåg man att man hade skäl
att anta att bolagets utredning inte skulle kunna ge en korrekt bild av effekterna på
recipienten, valde man att agera direkt och förelägga bolaget om att bekosta undersökningarna.
Bolaget säger vid mötet hösten 2002 att de inte kommer att betala räkningen från
Pelagia. Bolaget menar att fakturan borde skickats från Länsstyrelsen. Bolaget
överklagade lst beslut (2002-08-13) om sedimentundersökningar (överklagan ink
till lst 2003-01-24)
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Undersökningen av recipienten visade inte på några dramatiskt förhöjda halter i
bottensedimenten en tid efter olyckan och Länsstyrelsen bedömde att inga (akuta)
åtgärder var nödvändiga även om åtgärder kunde komma att krävas på längre sikt.
Utredningar
Inför den planerade efterbehandlingen av Rakkejaur utfördes 2002 ett examensarbete där botten- och driftfaunan undersöktes i Skäppträskån med syfte att utreda
om gruvan hade påverkan på faunan och vattenkvaliteten i ån. Det gick inte att
finna någon större påverkan på bottenfaunan i Skäppträskån och vattenkvaliteten
var tämligen god, även om det nedströms gruvan i ån var förhöjda koppar- och
zinkhalter. Störst påverkan från metalläckaget fanns i ett litet vattendrag intill gruvan som mynnade i Skäppträskån där metallhalterna späds ut. I det lilla vattendraget intill gruvan kunde innan efterbehandlingen uppmätas halter motsvarande Cu
1170 μg/l, Cr 10,9 μg/l, Zn 46 800 μg/l (Andersson S., Rydberg H., 2002).
Ytterligare ett examensarbete utfördes vid Rakkejaur 2008 som granskade yt- och
grundvattenkvaliteten med avseende på metaller vid gruvan efter efterbehandlingen. I arbetet granskades hur halter och utförsel av metaller i ytvatten varierade
mellan olika delar av gruvområdet för att på så vis utvärdera de olika täckningsarbeten som genomförts. Slutsatsen däri var i huvudsak att metalltransporten ut
till Skeppträskån hade sjunkit från åren 2003-2004 från 3500 kg per år till 1000
kg per år. Mätningar 2008 visade även på att tillskottet bara under det året till ån
verkade vara av ringa betydelse då metallhalten nedströms Skeppträskån inte avvek från metallhalten uppströms. I övrigt fastslås att de biologiska barriärerna som
installerades fastlägger metaller i ringa utsträckning (Boström, 2008).

6.3.4 Nulägesbeskrivning
Enligt Bolidens årsrapport gällande år 2009 uppgick metalltransporten från gruvområdet till sammanlagt drygt 200 kg arsenik, kadmium, koppar, bly och zink
(räknat på provpunkt 3403 i diket som avvattnar industriområdet). År 2008 var
den sammanlagda metalltransporten ca 1000 kg. Tidigare år har siffran varit ca
3 500 kg/år. Uttransporten av metaller har således minskat betydande och zink
utgör merparten (ca 99 %) av metalltransporterna.
2009 påbörjades demonteringen av reningsverket vid gruvan och enligt den senaste årsrapporten (från 2009) skulle anläggningen vara borta 2010. Boliden anser
i samma årsrapport att efterbehandlingen uppvisar väldigt positiva signaler med
kraftigt minskade metalltransporter till recipient. (Källa: Boliden, Årsrapport Rakkejaur 2009)
Zink
Figur 13 illustrerar provtagningspunkterna som ingår i kontrollprogrammet för
Rakkejaur. I figur 14 visas halterna zink i ytvatten i provpunkt 3403 lokaliserad i
ett dike precis vid industriområdet. Vid i princip samtliga provtagningstillfällen
överstiger zinkhalterna ”mycket höga halter”, det vill säga Zn >300 µg/l enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (tillståndsklasser).
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Medianvärdet under åren 2004-2009 var 2050 µg/l. Halterna är dock avtagande i
sin helhet under perioden 2004-2009. Däremot går det att under perioden november 2008 till november 2009 se en ökande trend för zink och kadmium. Zink och
kadmium har liknande geokemiska egenskaper och kan således förväntas uppträda
likartat.
Zinkhalterna uppmätta längre ner i recipienten i själva Skeppträskån (provpunkt
3404) uppvisar däremot väsentligt lägre zinkhalter och halterna rör sig främst mellan tillståndsklasserna låga till mycket låga halter, vilket illustreras i figur 15.

Figur 15. Zinkhalter ytvatten i provpunkt 3403 - ett avvattnande dike från industriområdet (se även figur 14 - provtagningspunkter) jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag gällande zink.

Figur 16. Zinkhalter ytvatten, provpunkt 3404 nedströms gruvområdet i Skeppträskån (se även figur 14 - provtagningspunkter) jämfört med Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag gällande zink.
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Kadmium
Vad gäller kadmium är halterna höga till måttligt höga men trenden är neråtgående
räknat från tiden efter efterbehandlingen (2004-2009) i provpunkt 3403 - diket, se
figur 17. Om man bara tittar på året november 2008 till november 2009 är dock
trenden på uppåtgående igen (se även zink) och de två senaste mätningarna uppvisar mycket höga halter. Återstår att se resultaten från 2010 för att se om halterna
jämnat ut sig eller ej.
Vad gäller halter i själva ån nedströms gruvan är halterna kadmium precis som
zink lägre, se figur 17. Vid en jämförelse med Naturvårdsverkets tillståndsklasser
är halterna låga.

Figur 17. Kadmiumhalter i provpunkt 3403 - ett avvattnande dike från industriområdet (se även bild 14 - provtagningspunkter) jämfört med Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag gällande kadmium.

Figur 18. Kadmium halter ytvatten i provpunkt 3404 i Skeppträskån nedströms
gruvområdet, jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och
vattendrag gällande kadmium.
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Koppar
Kontrollprogrammet uppvisar en sakta avklingande trend för koppar i dikesprovpunkten (se figur 19)och halter med en median på 13,7 µg/l det vill säga runt i
kring tillståndsklassen måttligt höga - till höga halter. I Skeppträskån är det däremot låga halter, men också svårt att urskilja någon trend, varken sjunkande eller
ökande, se figur 20.

Figur 19. Kopparhalt ytvatten i provpunkt 3403 - dike från industriområdet (se
även bild 14 - provtagningspunkter) jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag gällande koppar.

Figur 20. Kopparhalt ytvatten i provpunkt 3404 - Skeppträskån, jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag gällande koppar.
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Bild 13. Siffrorna
markerar placeringen av de tio
grundvattenrör som
finns inom gruvområdet vid Rakkejaur.
Grundvattenrör 1 är
lokaliserad vid det tidigare dagbrottet och
grundvattenrör 10
är placerat en bit in
på myren (Boström,
2008 ).

Grundvatten
Inom området finns 10 grundvattenrör placerade från platsen för dagbrottet och
ner till myren norr om industriområdet (se bild 13).
I grundvattnet förekommer höga halter av framförallt zink och arsenik. Bild 14
(zink i gv) illustrerar medianvärdet från provtagningar av zink under 2005-2008
i de olika grundvattenrören. Särskilt höga halter zink uppvisas i provpunkt 6 som
är placerad i det gamla malmupplaget, medelhalten där är 478 000 μg/l Zn (filtrerat) under samma tidsperiod. Vad gäller arsenik återfinns de högsta halterna i
grundvattenrör 1 vid det gamla dagbrottet (se bild 15). Enligt det examensarbete
som utfördes 2008 har de två biologiska barriärerna (installerade mellan rör 1 och
2 samt genom rör 8) en begränsad påverkan eftersom det för de flesta metaller var
samma halter i rör 1 som i rör 2. Detta gällde enligt examensarbetet dock inte för
arsenik och zink där båda metallerna uppvisade en avtagande koncentration nedanför barriären.
Grundvattnet är ett återstående problemet vid Rakkejaur där mer utredning krävs
för att kunna beskriva problembilden och eventuellt föreslå åtgärder. Såväl arsenik- som zinkhalterna visar en sjunkande trend från grundvattenrör 1-5, ökar i
grundvattenrör 6 i det gamla upplaget, sjunker igen i grundvattenrör 8 men därefter verkar halterna åter öka i grundvattenrör 9-10.
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Bild 14. Zinkhalter i grundvatten,
medianvärde från
provtagningar
2005-2008 (Bakgrundsbild: Boström, 2008. Data:
årsrapporter Rakkejaur, Boliden).

Bild 15. Arsenikhalter i grundvatten,
medianvärde från
provtagningar 20052008 (Bakgrundsbild: Boström, 2008.
Data: årsrapporter
Rakkejaur, Boliden).
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6.3.5 Utvärdering/Diskussion
Vad gäller Rakkejaur kan tillsynen inte beskrivas som bekymmerslös. Från inlämnandet av den första efterbehandlingsplanen till efterbehandlingsåtgärdernas utförande krävdes många kompletteringsvändor i ärendet. Plan, övergripande syfte
och strategi för uppföljning saknades även initialt i efterbehandlingsplanerna. Vad
gäller tillsynen har det säkerligen upplevts som frustrerande att detaljer som inte
beskrivs i efterbehandlingsplanen har tagits i särskilda skrivelser och kompletteringar utan att knytas till helheten och måluppfyllelsen med planen. Det var bland
annat med anledning av detta som Länsstyrelsen i slutet av 2002 tillsammans med
bolaget bestämde att efterbehandlingsplanen skulle uppdateras.
Länsstyrelsen ansåg att följande punkter skulle ingå:
−− en sammanfattning av läget
−− målen med efterbehandlingsarbetet
−− mål för vilka resultat/halter man vill uppnå gällande Skäppträskån
Inför kommande efterbehandlingsarbetet ansåg Länsstyrelsen att bolaget borde ha
Skäppträskån i åtanke för hela sitt arbete samt att bolaget skulle dra slutsatser angående vilka föroreningshalter som kunde vara acceptabla från hela det påverkade
området. För att kunna dra en sådan slutsats borde bolaget också ta reda på vattenkvaliteten i Skäppträskån. Länsstyrelsen ansåg även att bolaget borde gå igenom
allt material, sammanställa, utvärdera och ge förslag på vilka utgående halter som
borde uppnås efter den utförda efterbehandlingen, vilket också bolaget senare
gjorde (Länsstyrelsen notat från tillsynsmöte 2002-10-31). Målet med efterbehandlingen med avseende på vattenkvalitet var i den uppdaterade efterbehandlingsplanen från 2003 att ”skapa förutsättningar för fortsatt god vattenkvalitet i
recipienten Skäppträskån. De halter som återfinns i ån idag bedöms ej försämras”.
Något förslag på utgående halter gavs dock inte. (Källa uppdaterad efterbehandlingsplan för Rakkejaurs industriområde 2003-11-26, Boliden Mineral AB).
Frågan är om kraven på ett ”samlat grepp” om efterbehandlingsplan, mål och fokus på Skäppträskån hade ställts om inte ett större utsläpp hade skett från gruvan
(det som kallats ”Rakkejaurincidenten”). Länsstyrelsen tryckte på att man ville ha
en genomgång av de risker som fanns med efterbehandlingen på kort sikt och en
handlingsplan med förslag till åtgärder för olika situationer. Detta gjorde myndigheten helt med tanke på incidenten med höga flöden och utsläpp under sommaren
2002. Man ville att bolaget skulle beskriva en typ av värsta scenario med till exempel häftigt regn eller kraftig snösmältning samt redogöra för konsekvenser och
åtgärder. Länsstyrelsen var bland annat orolig för vad som ska hända med sedimentationsbassängen vid kraftigt regn och hur rening ska vara möjligt vid extrema
flöden. Trots tidigare incident bestämmer sig Länsstyrelsen efter tillsynsmötet
hösten 2002 att inte fastställa någon tidplan för de så kallade kortsiktiga frågeställningarna utan förutsatte att bolaget arbetade omgående med det.
I övrigt kan det tilläggas att det för Rakkejaur gick lång tid utan att efterbehand-
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lingsåtgärder vidtogs, från början av 1970-talet till början av 2000-talet. Detta
beroende på att provbrytningstillståndet hela tiden förlängdes allt eftersom bolaget
avsåg sig kunna påbörja reguljär drift, antingen efter forskning eller efter utveckling av teknik för att kunna anrika den besvärliga malmen. Det gick alltså 30 år
med endast partiella eller tillfälliga efterbehandlingsåtgärder vid Rakkejaurgruvan.
I läget för utarbetande av den kompletterande efterbehandlingsplan medförde det
säkert en svårighet i att bedöma vilken status på vattenkvaliteten i Skäppträskån
som man ville uppnå, såväl för bolag som för tillsynsmyndighet. Recipienten var
ju mer eller mindre påverkad av gruvdriften sedan tidigt 1900-tal och förmodligen
mer påverkad från 1970-talet och framåt.
Sammanfattningsvis kan sägas att det så här nästan 10 år efter efterbehandlingen
av Rakkejaur verkar gå åt rätt håll med en minskande trend gällande metaller i
ytvatten från industriområdet. Grundvattnet kräver dock fortsatt utredning i form
av exempelvis initialt en utvärdering av de vidtagna efterbehandlingsmetoderna
samt en riskbedömning. Detta kan förslagsvis göras i samband med den slutbesiktning av efterbehandlingsåtgärderna som bolaget efterfrågat av Länsstyrelsen
under 2011.
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6.4

Stekenjokkgruvan

Koordinater (RT90) X= 7221401
			

Y= 1436480

Verksamhet		

Sulfidmalmgsgruva (koppar-, zink-, silvergruva)

Kommun		

Vilhelmina

Drifttid		

1976 -1988

Stekenjokkmineraliseringen upptäcktes 1918 och har i omgångar undersökts
genom borrning. På 1950-talet upptäktes även Levimineraliseringen som är en
nordlig förlängning på Stekenjokkmineraliseringen. Under åren 1963-67 genomfördes ytterliggare projekteringsarbeten samt undersökningar över lämpliga anrikningsmetoder vilket slutligen resulterade i att projektet bedömdes som icke lönsamt. Av arbetsmarknadspolitiska skäl beslutades dock att gruvan skulle tas i drift
och 1973 startade uppbyggnad av verksamheten. Under perioden 1976-1988 bröts
och anrikades 7,2 miljoner ton malm. Anrikning genomfördes med hjälp av selektiv flotation som resulterade i 243 000 ton kopparslig och 184 000 ton zinkslig.
Sligerna transporterades till Skellefteå hamn för förädling eller vidaretransport.
Efterbehandlingen av området påbörjades direkt efter avslutad verksamhet och
inriktades i huvudsak på att återställa industriområdet och att förhindra metalltransporterna från området på kort och lång sikt.
Stekenjokkgruvan är belägen intill norska gränsen i Västerbottens län. Närmaste
permanenta bebyggelse finns i Klimpfjäll, ca 17 km öster om gruvan. Närmaste
större tätort är Vilhelmina.

6.4.1 Bakgrund och beskrivning av området
Undersökningar innan driftstart
I beslutet (nr 82/1973) att tillåta gruvverksamhet i Stekenjokk föreskrivs bland annat att innan anläggningen tas i drift ska baskontroll av biologiska och fysikaliskkemiska förhållanden i recipienten verkställas.
Undersökningsverksamheten inriktades på insamling av bakgrundsdata beträffande den biologiska och fysikaliska och kemiska situationen i vattensystemet.
Den biologiska delen av undersökningarna omfattade insamling av prov för bestämning av art- och individsammansättning av olika växt- och djurgrupper samt
aktuell ansamlingsgrad av tungmetaller i plankton, bottenfauna och fisk. Den kemisk-fysikaliska delen avsåg fastställande av jonsammansättning och tungmetallförekomst i vattnet samt bestämning av metallhalter i bottensediment. På grund av
ett sviktande fiskbestånd förelåg svårigheter vid insamling av fisk. Det kan därför
ifrågasättas om fiskmaterialet kan betraktas som tillfredställande för jämförelse.
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De insamlade planktonproven får anses uppfylla de krav på representativitet som
kan ställas på ett dylikt material knutet till en bestämd tidpunkt. Den fysikaliskkemiska delen av undersökningen utgör endast momentanprovtagningar och kan
därför inte fungera som tillräcklig bakgrund för bedömningar. Vad som fastställdes i undersökningen är dock att man i Kultsjön inte kunde se någon påverkan av
utsläpp från uppbyggnaden av gruvanläggningen i Stekenjokk.
Geologi
Stekenjokkmineraliseringen är i huvudsak en kompakt svavelkis med hög förekomst av zinkblände och kopparkis tillsammans med svavelkis. Levimineralisering är en nordlig fortsättning av Stekenjokkmineraliseringen och är mycket lik
denna till sammansättningen även om genomsnittshalterna av värdemetallerna är
lägre. (Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om bearbetningskoncession 201109-22, Northfield exploration)
Berggrunden inom området har normalt en låg vattengenomsläpplighet. Brunnsdata från SGU:s brunnsarkiv visar på övervägande låga kapaciteter hos de bergborrade brunnarna som finns anlagda i de aktuella bergformationerna. Genomsläppligheten bedöms ligga inom storleksordningen 1-5*10-8 m/s. Enskilda sprick- och
krosszoner kan dock ha en betydligt större genomsläpplighet. Detta indikeras av
en brunn utförd för Stekenjokkgruvan, vars kapacitet innebär en genomsläpplighet
av 1*10-6 m/s. Berggrundens låga genomsläpplighet inom det aktuella området verifieras även av den översiktliga hydrogeologiska karteringen som utförts. Denna
ger en genomsläpplighet hos berggrunden inom området som är mindre än 1*10-7
m/s. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB, oktober 1989)
Berggrunden är till stor del täckt av ett tunt moränlager av sandig moig sammansättning, vilket har sitt ursprung från den lokala berggrunden. Moränens mäktighet uppgår till endast någon meter inom höjdområdena och kalt berg är vanligt
förekommande. I de centrala delarna av dalstråken ökar mäktigheten och kan som
mest uppgå till ett tiotal meter. Med hänsyn till moränens sammansättning har
dess genomsläpplighet bedömts till 1*10-7 – 1*10-6 m/s. Till följd av en hög nederbörd förekommer tunna torvmarker inom stora delar av området. Dessa utgörs
framför allt av översilningstorvmarker med ringa mäktighet, ofta belägna i sluttande terrängavsnitt. I dalstråk kan mäktigare organiska jordar förekomma. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB,
oktober 1989)
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Gruvområdet och sandmagasinet är beläget inom ett större dalstråk som sträcker
sig i riktning nord-nordost. I nordväst och sydost begränsas detta av högfjällsområden som når upp till drygt 1000 m.ö.h. Sandmagasinet är beläget på dalstråkets västra sida, där det upptar en areal av ca 1,1 km2. Sandmagasinet ligger på
nivå 800 m.ö.h. medan marknivån vid gruvan ligger på ca 820 m över havet. I
sydost och nordost begränsas magasinet av anlagda jordvallar och i väster av dalsidan. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB, oktober 1989)

Karta 5. Översiktskarta där Stekenjokkgruvan markeras med den röda pricken.
Recipienter
Dalstråket där magasin och gruva är belägna dräneras åt nordost av bäcken Stekenjokk. Vatten från området uppströms sandmagasinet avleds via ett råvattenmagasin med en nivå på 800 m över havet och leds sedan via en grävd kanal öster
om sandmagasinet. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan,
Golder Geosystem AB, oktober 1989)
Nederbördsregistrering saknas i Stekenjokk. Regionellt sett ligger Stekenjokk
inom ett område med en medelårsnederbörd mellan 1000-1200 mm/år. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB, oktober
1989)
Vattenföringen i Saxån innan Stekenjokkinflödet varierar mellan 0,05-40 m3/s och
i Stekenjokk mellan 0,05-55 m3/s. Forsar och strömmande avsnitt är de dominerande biotoperna i bäcksystemet. Forsarnas bredd varierar mellan 5-25 meter och
bottensubstratet utgörs av släta stenar i regel 6 -25 cm i diameter. Strömhastigheten vid ytan är vanligen mellan 50-100 cm/s. Forsarna innehåller mycket sparsamma inslag av högre vegetation och mängden ditritus mellan stenarna är liten.
(Biologiska undersökningar i Stekenjokk-Saxån 1973-74, Lars Mellgren)
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Bild 16. Ortofoto över Stekenjokkgruvan, 2010.
Resultat från undersökningar 1973-1974 visar att vattnet i Stekenjokk-Saxån var
jonfattigt med ett pH på ca 7. Den dominerande jonen var vätekarbonat och kalcium, medan kväve och fosforvärdena var mycket låga. Systemet kännetecknades
dock av stora variationer under året. Det finns detaljerade uppgifter som beskriver
en genomförd kartläggning i samband med en studie på bottenfaunan i området.
Studien visar vidare att tungmetall innehållet i det fria vattnet i Saxån-Kultsjön låg
under genomsnittet för svenska sötvatten. (Biologiska undersökningar i Stekenjokk-Saxån 1973-74, Lars Mellgren)

Figur 21. In- och utlopp till sandmagasinet i Stekenjokk
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6.4.2 Drift
Undersökningar
Metaller i fisk
För att dokumentera bakgrundsvärden för metallupptag av kvicksilver, koppar, bly
och kadmium i fisk satte man ut 2-somrig regnbåge i burar på 7 stationer, varav 2
referensstationer. Fiskmaterialet exponerades under en månad, varefter leverprover analyserades med avseende på metaller. Även frisimmande fisk insamlades
under åren 1973 - 1975 för analys av metaller i muskel- och lever. Analyserade
prover visade att upptag av kvicksilver inte förelåg. Man fann även ett visst upptag av koppar och zink samt att fiskarna i Ransaren i allmänhet uppvisade ett
något lägre upptag. Analyser av metaller hos frisimmande fisk visade att bly, kadmium, kobolt, nickel och krom förekom i så låga halter att metallerna låg under
detektionsgränserna. I allmänhet kunde inga större skillnader i halterna av järn,
mangan, zink, koppar och kvicksilver mellan de olika insamlingslokalerna noteras. (Biologiska undersökningar i Stekenjokk-Saxån 1973-74, Lars Mellgren)
Ytterligare studier på fisk genomfördes bland annat under åren 1980 – 1981 till
följd av diffusa utsläpp från gruvan i Stekenjokk. De slutsatser som drogs i rapporten över undersökningarna framgår nedan:
−− Avsaknaden av öring i Stekenjokk nedströms utsläppet samt en betydligt 		
		lägre beståndstäthet av röding nedströms än uppströms utsläppet visade på
		en reproduktionsskada i den påverkade delen av Stekenjokk.
−− Lägre täthet av röding och en lägre kläckningsfrekvens hos utsatt laxrom 		
		inom påverade avsnitt jämfört med icke påverkade avsnitt av Saxån visade
		att även här hade en viss reproduktionsskada skett
−− Fisk från Stekenjokk nedströms utsläppet uppvisade genomgående klart 		
		förhöjda metallhalter av koppar, kadmium och zink jämfört med fiskar vid 		
		referensstationen.
−− Fisk från Saxån uppvisade tydligt förhöjda halter av kadmium och måttligt
		förhöjda halter av koppar och zink.
−− Fisk från grunddammen (Kultsjön) uppvisade klart förhöjda halter kop-		
		par och måttligt förhöjda halter av kadmium medan fisk från Storvallen 		
		endast uppvisade obetydligt förhöjda halter av dessa bägge metaller.
−− Förhöjda halter av kvicksilver och zink uppmättes inte på de bägge statio-		
		nerna i övre delen av Kultsjön.
Enligt en efterbehandlingsplan från 1989 har jämförelser gjorts med recipientundersökningar från 1986. Inga data presenteras men slutsatsen i den rapporten är att
utsläpp under år 1989 inte har gett några påvisbara förändringar vad gäller täthet
hos bottendjur och tillväxthastighet för fisk.
Metaller i sediment, bottenfauna och högre vegetation i Saxån och Kultsjön 1980
Samanfattningsvis framgår av rapporten att utsläppen till vatten från Bolidens
anläggning i Stekenjokk tydligt påverkar Lymena (snäcka) och till viss del övriga
undersökta arter i Saxån mellan Stekenjokk inflöde och Saxåns utflöde i Kultsjön
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vid Spegeldammen. Påverkan beror främst på metallerna zink, koppar, bly och
kadmium. Hos högre vegetation har delvis kraftiga påslag av metaller noterats hos
Nitella (kransalg) vid utloppet av Kultsjön. I Kultsjöns västra bassäng förekommer förhöjda halter av zink, koppar, bly, kadmium, och kvicksilver hos Lymnea.
Dessutom har klart förhöjda halter av zink, koppar, bly, kadmium och kvicksilver
noterats i nysedimenterat material från västra Kultsjöns östra del. Med tanke på
den relativt måttliga belastningen av tungmetaller i Saxån och Kultsjön får de
uppmätta effekterna på vissa av de undersökta arterna av bottenfauna, högre vegetation samt ny sedimenterat material betecknas som förvånansvärt högt med tanke
på recipientens storlek.
Nedan följer en utvärdering som gjordes i rapporten 1980. Zooplanktonhalten har
ökat mellan 1973 och 1980, men ingen förändring av artsammansättningen eller
diversiteten observerades. Bottenfaunan i gruvdammen var obetydligt förändrad.
Dock kunde man se en ökning av djurtäthet och biomassa. I Kultsjön observerades
ingen förändring i den mest utsatta delen, men det hade skett vissa förändringar i
det storskaliga mönstret. Fiskbiologiskt sett var det låg täthet i Saxån nedströms
gruvans utsläpp men orsaken till varför var svårbedömd. Metaller i fisklever i
Röding visade förhöjda zinkhalter. Bly har inte uppmäts i fisk men en konstant
ökning i sediment och biota konstaterades. Slutsatsen var att metallhalterna i Stekenjokk och Saxån var förhöjda, vilket gruvan sannolikt var en orsak till. Vattnets
innehåll av kväve hade ökat, men inga förändringar i bottenfauna och påväxt hade
skett. Situtationen avseende zooplankton, bottenfauna och fisk var oförändrad.
Utsläppet av zink från verksamheten under år 1980 uppgick i sin helhet till 1,6 ton
enligt utsläppskontrollen. Halten zink som uppmättes uppgick som högst till 0,7
mg/l med en medelhalt på 0,31 mg/l. I Saxån före utloppet till Kultsjön uppmättes under samma period en maximal halt på 0,075 mg/l och en medelhalt på 0,024
mg/l. (Stekenjokkutredningen 1980, Lars Mellgren) Det har enligt uppgift aldrig
funnits någon reningsanläggning vid utloppet på sandmagasinet. (Länsstyrelsens
MIFO-databas)
Nedstöms gruvan uppvisade röding förhöjda zinkvärden i lever. Detta gäller även
1973 i jämförelse med referens. Rödingen är till övervägande del tagen strax
nedströms gruvutsläppet. Hos öring kunde en mindre förhöjning noteras i Saxån.
Analyser av zink i fiskmuskel gav inga ytterliggare upplysningar om zink. Sammanfattningsvis gäller att sedimentet och biotan uppvisade påtagligt förhöjda
zinkhalter i Saxån och viss förhöjning i Kultsjön jämfört med referenser och tidigare material. Liknande uppgifter för koppar, bly (dock inte i fisk) och kadmium
finns tillgängligt i samma rapport. (Stekenjokkutredningen 1980, Lars Mellgren)
Slutsatser från 1980 års Stekenjokkutredning
• 	Metallhalterna var förhöjda, delvis starkt förhöjda, i Stekenjokk och Saxån
nedströms gruvan. Detta gäller såväl vatten som sediment och biota.
• 	Gruvans andel i de höga metallhalterna var sannolikt avgörande stor men 		
inte styrkt med tillgängliga analyser.
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• 	Bottenfauna och påväxtalger i Saxån visde ingen förändring i diversitet och
abundans mellan 1973 och 1980.
• 	Fytoplankton i Kultsjön var något rikare i västligaste Kultsjön, sannolikt på
grund av ökad näringstillgång. Arter och biomassa var samma som 1973.
• 	Zooplankton visade ingen förändring i diversitet eller biomassa annat än en
viss ökning i västligaste Kultsjön sannolikt som en följd av den större 		
mängden fytoplankton.
• 	Bottenfaunans diversitet var lägre i Västra Kultsjön än 1973 men hade 		
bibehållit sin abundans och biomassa. I övrigt var bottenfunan oförändrad.
• 	Fisktätheten var låg i Saxån nedströms gruvan, vilket den sannolikt var 		
även 1973. Fiskens tillväxt var lika i referensområde och påverkade områ-		
den.
Man har även utfört detaljerade fysikalisk-kemiska undersökningar i Kultsjön under 1980 där man har tagit prov med intervall på 5 meter från yta till botten. pH,
temperatur och syrgas har uppmätts i fält och övriga parametrar, jonsammansättning, tungmetaller, närsalter m m. skickats för analys på lab. I resultaten sammanfattas dock i huvudsak variationer i järn- koppar- och zinkhalter under året utan
uttalad relation till gruvverksamheten.
Beskrivning av sedimentationsbassänger och sandmagasin
Magasinet är beläget 1,5 km nordost om anrikningsverket. Det har en yta av ca
1 km2 och begränsas av naturliga höjder samt jorddammar med en längd av ca
1800 m. Dammarna har en höjd av i genomsnitt 4 m och maximalt 8 m räknat till
nuvarande dammkrön på nivån +801,5 meter över havet (se bild 15, s 78). Deponering av sand har i huvudsak utförts i den västra delen av magasinet. Den östra
delen utgör klarningsbassäng. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB, oktober 1989)
Dammarna är i huvudsak byggda av morän. Slänterna ligger i en lutning 1:3 på
utsidan och 1:2 på insidan. Mittpartiet är grundlagt på underliggande naturlig
morän och har en permeabilitet av ca 10-7 m/s. Längs dammens insida finns ett
gråbergsupplag med en horisontell bredd av 2-10 meter. Upplagets krön låg under
drifttiden över dammkrönet. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB, oktober 1989)
Magasin och dammar ligger på hög nivå ovanför trädgränsen och är därför utsatta
för hårda vindar och därmed också en påtaglig vågerosion. Dammarna är därför
utrustade med erosionsskydd med sten av en storlek på minst 300 mm (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB, oktober
1989).
Nederbördsområdet har uppskattats till 2,35 km2 och den maximal tillrinningen
till magasinet beräknades vara 900 l/s. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid
Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB, oktober 1989).
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6.4.3 Efterbehandling
Under åren 1991-1994 genomfördes efterbehandling av gruvområdet och magasinet. Detta innebar bland annat att hela sand- och klarningsmagasinet täcktes med
vatten. Vid denna tidpunkt saknades direkta referenser från liknande efterbehandlingsmetoder. Erfarenheter fanns dock från deponering under vatten vid ett par
anläggningar i Norge. Utformningen av åtgärderna i Stekenjokk baseras därför
delvis på erfarenheter från Norge avseende materialundersökningar, kemiska modelleringar och vattenbalansberäkningar. Efterbehandlingens förväntade effekt
uttrycktes i årlig zinktransport i avbördande vatten från den sjö som skapades genom överdämningen av sandmagasinet. Zinktransporten från magasinet bedömdes
att efter något år efter av slutad efterbehandling stiga till 800 kg zink per år varefter den succesivt beräknades sjukna till ca 600 kg zink per år. Detta kan jämföras
med zinktransporten under drift som som låg mellan 400-1500 kg per år. Eftersom
den valda efterbehandlingsmetoden blev den första i sitt slag i Sverige upprättades
en omfattande kontrollprogramm för övervakning av efterbehandlingens funktion
och effekter. (Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om bearbetningskoncession 2011-09-22, Northfield exploration)
Överskottsvatten från det efterbehandlade sandmagasinet leddes till Stekenjokk
som rinner ut i Saxån och vidare till Kultsjön. Sammanlagt har 4,4 miljoner ton
pyritrik anrikningssand deponerats i ett 110 hektar stort sand- och klarningsmagasin. Under hösten och vintern 1995 kompletterads genomförd efterbehandling
genom att intagskanalen till bräddavloppet fördjupades med avsikt att förhindra
bottenfrysning. Likaså har vissa stabilitetshöjande åtgärder vidtagits efter avslutad
efterbehandling.
Efterbehandlingsarbetet pågick från sommaren 1990 till slutet av sommaren 1991
till en total kostnad av 25 miljoner kr.
Utredningar
Fyra olika alternativ för efterbehandling utreddes innan man valde metod för efterbehandling av sandmagasinet. Dessa var:
• 	Täckning med morän
• 	Täckning med vatten
• 	Separat deponering av svavelkis
• 	Buffrande topplager
Det konstaterades att vattentäckning var det bästa och mest realistiska alternativet.
Vid utformningen av metod för vattentäckning utredes följande:
• 	Vittring och urlakning
• 	Uppgrumling
• 	Dammens stabilitet
• 	Utskovens beständighet
• 	Möjligheten att bibehålla vattendjupet
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Genomförda studier och utredningar medförde följande rapporter:
• 	”Avslutning av deponi for avfallssand ved Stekenjokk gruve”, Rolf Tore 		
		Arnesen och Birger Bjerkeng, Norsk Institutt for vannforskning, oktober 		
		1987
• 	”Sandmagasin i Stekenjokk”, Tore E Dal, Norsk hydroteknisk laborato-		
		rium, 1987-01-05 med tillägg från den 1988-02-22
• 	”PM angående andmagasinets anordning vid gruvans nedläggning, Åke 		
		Markland och Jan Eurenius, VBB, 1987-04-01
• 	”Vattenbalans för sandmagasinet i Stekenjokk efter genomförd efterbe-		
		handling med vattentäckning”, Carl-Lennart Axelsson m fl, Uppsala Geo		
		system AB, april 1987
I dessa rapporter besvarades angivna frågor sammanfattningsvis på följande sätt:
• 	Utfällningen av zink under den första tiden efter att anrikningssanden har 		
		täckts med vatten beräknas bli ca 2 mg/m2 per dygn (årlig urlakning av ca 		
		800 kg/år). Efterhand kommer utfällningen att minska.
• 	Den deponerade sanden bör täckas med minst 1,75 m vatten för att förhin-		
dra att sanden virvlas upp av vågrörelser. Om anrikningssanden täcks med 		
5 cm inert natursand (från befintlig sandtäkt inom gruvområdet) kan vat-		
tendjupet sänkas till 1,1 m.
• 	Dammen har beräknats klara en jordbävning med en magnitud 6 på avstånd
0 km.
• 	Ett nytt utskov anlagt i naturlig mark kan dimensioneras så att erosion och 		
		igensättning förhindras
• 	Vattentäckning av magasinet är möjlig under rådande hydrometerologiska 		
		förhållanden.
(Stekenjokk efterbehandlingsplan, Boliden mineral, den 9 mars 1988)
Planerade åtgärder
Industriplan
Demontering och rivning av industribyggnader skulle genomföras och sulfidhaltiga massor transporteras bort, samt hårdgjorda ytor rivas upp. Området skulle terrasseras och ramppåhugg samt schaktöppningar gjutas igen.
Levimalmen samt sulfidmassor skulle transporteras bort och slänter vid området
där Levimalmen legat justeras. Moränslänterna vid rampöppningen skulle avjämnas på samma sätt som vid dagbrottet.
Sandmagasin
Magasinet var under drift försett med intag för återvinningsvatten och bottenutskov, vid vilka vatten leddes i betongrör genom dammkroppen. Dessa båda ledningar skulle vid efterbehandling gjutas igen under hela dammkroppen. Vidare
fanns två bräddavlopp av trä för avbördning av överskottsvatten. Vid efterbehand-
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ling skulle alla träkonstruktioner tas bort och ersätts med tät- och stödjord som
skulle läggas ut och packas på samma sätt som jorddammen.
Som en efterbehandlingsåtgärd föreslogs att dammarna skulle höjas till +805,2
varvid utsidan skulle läggas i lutning 1:3 och skyddas med sprängsten. Påbyggnad skulle utföras med avsikt att ge krönet en bredd på ca 7 m. Slänten på insidan
skulle läggas mot befintligt gråbergsupplag.
Efter avslutad verksamhet skulle magasinet förses med ett nytt utlopp i form av en
kanal i morän placerad i förlängningen av jorddammens nordöstra anslutning till
omgivande höjdpartier. I förlängning av jorddammen skulle i kanalen anordnas
en tröskel av betong med en krönhöjd motsvarande önskad vattenyta i magasinet.
Kanalen hade en bottenbredd av 5 m, en släntlutning 1:2 och en bottenlutning på
1 %. Kanalen skulle fördjupas 0,1 m längs ena sidan i syfte att styra vattenströmmen under lågflöden. Kanalen ansluter till en bäck ca 100 m öster om jorddammen. Hela kanalen skulle täckas med erosionsskydd av sten med en storlek på
150 mm. Vid maximalt flöde i kanalen beräknades vattendjupet bli 0,2 m och vattenhastigheten 0,8 m/s, vilket inte förväntades ge upphov till någon erosion. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder Geosystem AB,
oktober 1989)
För att minska vittringen av avfallssanden och därigenom minska utläckaget av
metaller planerade man vattentäckning av sandmagasinet. Vattentäckning skulle
genomföras genom en tillbyggnad av befintliga dammar till en nivå som skulle
medge att en förutbestämd vattennivå kunde hållas inom magasinet. Detta skulle
förhindra syrediffusion och vittring. Åtgärden skulle dimensioneras utifrån meterologiska studier, beräkning av dammläckaget och vattenbalansstudier för sandmagasinet. (Vattenbalansstudie för sandmagasin vid Stekenjokkgruvan, Golder
Geosystem AB, oktober 1989)
Vattendjupet i magasinets södra del beräknades bli 0,5 m och i norra delen beräknades vattendjupet bli mer än 2 m, medan det beräknades till ca 0,7 m i mellanliggande del. Variation i vattendjup skulle uppnås med hjälp av vågbrytare. Avfallssanden skulle dessutom täckas med ett lager natursand med en tjocklek på 0,05
- 0,1 m.
Tjälens eventuella inverkan på sandmagasinet har utretts av Sven Knutsson vid
Luleå Tekniska Universitet. Slutsatsen var att det inte finns någon risk för att det
deponerade sandmaterialet ska luckras upp eller komma i suspension till följd av
cykler av frysning eller tinande. Så länge vattendjupet är mer än 0,4 meter kommer materialet enligt Knutsson att till följd av tjällyftning under tinande aldrig ligga ovanför vattenytan. Tjälnedträngning och tjällyftning i deponin har beräknats
inte påverka oxidationsförhållandena negativt, dvs. öka nedträngningen av luft.
Eventuella sprickor i deponin till följd av tjällyftning kommer att fyllas med snö
och is. Eventuella öppna sprickor har beräknats förbli öppna under kort tid max
någon månad innan kringblåsande snö eller is täcker ytan.
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Enligt vad som framgår av efterbehandlingsplanen bestäms bottenmaterialets fysikaliska stabilitet av den kraft som vid vågrörelser fortplantas ned till bottnen.
Kraften i fråga kan regleras med vattendjupet och sträckan för våguppbyggnad.
Efterbehandlingen innebär att man utifrån rådande förutsättningar skapar största
möjliga vattendjup och sedan med hjälp av vågbrytare åstadkommer erforderliga
begränsningar av vågkraften.
Dammarnas krön skulle sås med gräs. (Stekenjokk efterbehandlingsplan, Boliden
mineral, den 9 mars 1988)
Dagbrott:
Anrikningssand och massor av olika slag (rivningsmaterial som främst utgjordes
av betong och gråberg) som deponerats i dagbrottet skulle täckas med vatten. Efter avbruten pumpning beräknades vattennivån stiga till 3 meter under lägsta omgivande marknivå. Dagbrottens moränslänter skulle avjämnas till en lutning på ca
1:3. (Stekenjokk efterbehandlingsplan, Boliden mineral, den 9 mars 1988)
Vägar:
Hårdgjorda ytor och vägar skulle rivas upp och ytmaterialet, främst asfalt, deponeras i dagbrottet. Ytorna skulle besåtts med för området typiska växtarter.
Bolagets bedömning av miljökonsekvenser samt mål med efterbehandlingen
Efterbehandlingen enligt ovanstående beskrivning förväntades ha betydelse dels
för landskapsbilden dels för utsläppen av metaller till recipienten.
Vad gäller landskapspåverkan var syftet med föreslagna åtgärder främst naturanpassning, vilken bedömdes bli mycket god. Beträffande recipienten har vid undersökningar 1986 framkommit att utsläppsnivåer vid tidpunkten inte hade lett till
påvisbara förändringar vad gäller exempelvis täthet hos bottendjur och tillväxthastighet hos fisk. Det framtida metallutsläppet bedömdes bli lägre än det dåvarande.
För exempelvis zink, som är jämförelsevis lättrörlig metall, beräknade man att
utsläppet under de första åren efter genomförda åtgärder skulle komma att bli ca
700 kg/år för att med tiden bli lägre. (Efterbehandlingsplan från 1989)
I efterbehandlingsplanen från 1989 beräknades utsläppet av zink bli ca 2 mg/m3
och dygn den första tiden efter avslutad efterbehandling därefter beräknades halterna minska.
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Bild 17. Stekenjokk 1986

Bild 18. Stekenjokk under efterbehandling. Bilden visar dammens cellindelning
som syftar till att minimera risken för resuspention

Bild 19. Stekenjokk efter avslutad efterbehandling
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Länsstyrelsens krav på efterbehandlingen
Bolaget lämnade en plan för efterbehandling till Länsstyrelsen för synpunkter. I
en skrivelse från den 22 juli1988, dnr 11.194-2365-88, lämnade Länsstyrelsen följande synpunkter:
• 	Byggnader och lave: Beträffande laven hänvisades till de råd som berg-		
mästaren framfört i sin skrivelse till Boliden den 30 september 1987. 		
Samtliga övriga byggnader föreslogs rivas och materialet deponeras i dag-		
brottet. Man ansåg dock att rivningen av själva huvudbyggnaden borde an-		
stå tills vidare, i det fall den skulle kunna komma att nyttjas för andra 		
ändamål. Ansvaret för eventuella miljökonsekvenser på grund av byggna-		
den fick i så fall överlåtas till den nya nyttjaren. I övrigt kunde rivningsma-		
terial deponeras i dagbrottet.
• 	Länsstyrelsen ville återigen erinra om att oljor, fetter, anrikningsreagens 		
eller andra kemikalier inte fick deponeras utan skulle omhändertas på annat
sätt, t.ex. genom SAKAB. I detaljplanen skulle omhändertagandet precise-		
ras.
• 	Hårdgjorda ytor och vägar: Detaljplan med planskiss skulle presenteras. 		
Insåning med vägverkets metod rekommenderades, alternativt skulle 		
ytorna besås med för området typisk vegetation.
• 	Gråberg: Sådana massor som var fria från sulfid fick användas som fyll-		
nadsmaterial, medan de som innehöll sulfid skulle deponeras i dagbrottet 		
alternativt gruvan.
• 	Rampnedfart och schakt: Förutom de föreskrifter med stöd av gruvlagen 		
som bergmästaren hade lämnat skulle bolaget precisera åtgärder beträf-		
fande rampen vid Levimalmen.
• 	Rensmassor från de två små bassängerna skulle deponeras i dagbrottet. 		
Bassängerna skulle sedan fyllas igen med sulfidfria gråbergsmassor.
• 	Dagbrottet: Sådant material som flöt på eller kunde befaras flyta upp till
vattenytan fick inte deponeras. Länsstyrelsen hade tidigare framfört be-		
tänkligheter beträffande befarad framtida bräddning från dagbrottet. Bo-		
laget skulle därför redan i det här skedet vidta sådana åtgärder att framtida bräddning inte skulle kunna förekomma. I det fall bräddning ändå 		
skulle komma att ske, skulle bolaget vara förpliktigat att i efterhand och i 		
samråd med Länsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder.
• 	Råvattenmagasinet: Några ytterligare åtgärder var inte aktuella vid den här
tidpunkten.
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• 	Sand- och klarningsmagasinet: Länsstyrelsen hade tidigare, enligt pro-		
tokoll daterat den 14 april 1988 påpekat dels att mer än 5 cm natursand bör
påföras och dels att 1,1 m vattendjup var för litet.
Ambitionen med denna efterbehandling skulle vara att vidta sådana åtgär-		
der i anslutning till nedläggningen att efterarbetet och tillsynen samt kon-		
trollen kunde minimeras.
Vid beräkningar av erforderliga åtgärder hade man utgått från en årligen 		
återkommande vindstyrka på 8 Beufort vilken skulle ge en våghöjd på 0,4 		
m. Med 5 cm sandlager bedömdes 1,1 m vattendjup teoretisk vara tillräck-		
ligt för att hindra omlagring av bottenmaterialet.
Enligt Länsstyrelens uppfattning och med hänvisning till vad som fram-		
hållits ovan beträffande långvarigheten av vidtagna åtgärder skulle därför
vindhastigheten 9 Beufort med en returperiod på 10 år utgöra beräkningsgrund. Detta skulle innebära en teoretisk våghöjd av minst 1,4 m. För
att åstadkomma detta kunde antingen en större mängd anrikningssand planas ut eller damvallen höjas, alternativt kunde man tänka sig en kombination av dessa alternativ. Avsänkningen av dammen från + 800 m till 796m
fick inte ske under perioder av lågvattenföring i Saxån. Bolaget skulle därför i detaljplanen också ange hur och när avtappning skulle utföras.
Påbyggnad och förstärkning av dammen samt utskovet bedömdes kunna
utföras enligt presenterat förslag. Insådd av dammens krön och sidor med
vägverkets metod fick ske endast i det fall naturliga, på platsen förekommande, vegetation kunde etableras.
• 	Miljökonsekvenser: Sammanfattningsvis framhöll bolaget bland annat att
		utsläpp av zink beräknades uppgå till totalt 400 kg/år om 600 m2 av ma		gasinet skulle täckas med natursand. Det innebar i stort en halvering av
		dåvarande utsläpp.
Vid upphörandet av en verksamhet av denna art var det Länsstyrelsens 		
uttryckliga mening att sådana åtgärder skulle vidtas att miljöstörande 		
effekter av den tidigare verksamheten elimineras, helst för all framtid.
Det var därför av yttersta vikt att det som planerades, framför allt beträf-		
fande sandmagasinet och dagbrottet, fick karaktären av slutliga åtgärder
som inom överskådlig tid inte skulle behöva kompletteras eller befaras
utgöra miljöstörning.
Med hänvisning till vad som framhålls ovan skulle bolaget snarast inkomma med en detaljerad efterbehandlingsplan som även skulle innehålla 		
förslag till kontrollprogram.

95

Resultat av efterbehandlingen
Efterbehandlingen av Stekenjokk slutfördes sommaren 1991. I den efterbehandlingsplan som fastställdes av tillsynsmyndigheten, och enligt vilken arbetet genomfördes, var målsättningen att utsläppen av zink från sandmagasinet skulle
kunna hållas under 800 kg/år. Detta framgår av en skrivelse från Boliden daterad
den 10 april 2003, dnr 2462-55-106. Provtagning under den tioårsperiod som förflöt fram till den här tiden visade enligt skrivelsen att utsläppen av zink hade stabiliserats vid en nivå på 50 kg/år. Detta innebar att efterbehandlingen hade uppnått
de uppsatta målen på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen visade enligt bolaget
även att förhållandena hade stabiliserats på denna nivå.
Forskning har visat att den metalltransport som sker till övervägande del genereras
genom en fortgående uttransport av tidigare inlagrat processvatten i anrikningssandens porutrymme, medan nybildningen av transportbar zink praktiskt taget har
upphört. I den skapade sjön har organiskt material ansamlats på botten och provfiske har dokumenterat en etablerad stam av röding. Uppföljning har dock visat att
det sker en viss oxidation och uttransport av metaller från sulfidhaltigt material i
den norra nedströmsliggande dammen. (Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan
om bearbetningskoncession 2011-09-22, Northfield exploration)
Enligt ett protokoll från Boliden avseende ett samrådsmöte mellan bolaget, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, SLU, LTU samt berörda samebyar vilket hölls den
19 augusti 1996 fortsatte metallutsläppen att minska. Det samlade metallutsläppet
halverades från år 1994 till 1995.
I en artikel av Holmström m.fl. publicerad den 30 jan 1998 framgår att det deponerade materialet vid tidpunkten fortfarande hade en viss syretillförsel trots vattentäckningen. Oxidation av materialet fortgick i de översta centimetrarna. Oxidationen bedömdes dock komma att avta över tid till följd av det järn-/manganhydroxidlager som hade bildats samt eftersom materialet med tiden skulle komma
att överlagras av organiska material (Holmström, Öhlander, 1998).
Enligt ett examensarbete från 1999 (Evastina Grahn, Umeå universitet, Naturgeografi 20 p, 1999) visade vattenanalyser från Stekenjokk - Saxån på en tydlig ökning av zinkhalterna nedströms gruvområdet. För koppar fanns ett liknande men
svagare mönster. Även mangan och sulfat visade på en gruvrelaterad haltökning
men också på en naturlig ökning nedströms i vattensystemet. Inget samband med
gruvan kunde konstateras för bly och järn. När det gäller kadmium och kvicksilver
var detektionsgränsen ofta för låg för att eventuella förändringar skulle kunna utläsas. För slam och grumlighet kunde inga slutsatser dras eftersom provtagningen
var för gles och metallerna nickel, krom och kobolt hade provtagits i för korta
serier för att kunna bearbetas. Ett flertal metaller har efter gruvans etablering uppvisat ökande halter i Kultsjöns sediment. Förändringen är som tydligast vad gäller
koppar och zink, men även kvicksilver har ökat tydligt även om halterna fortfarande var låga när examensarbetet skrevs.
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Egenkontroll av efterbehandlingen
Utsläpps- och recipient kontroll enligt efterbehandlingsplan 1989
Bolaget föreslog att under den tid som efterbehandlingen pågick utföra provtagning i utskovet en gång per månad under perioden maj - september. Bestämning
av flöde, pH, suspenderade ämnen, totalkoppar, zinkhalt samt sulfat i filtrerade
prover skulle ske.
I dagbrottet var förslaget att provtagning skulle genomföras 1 - 2 gånger/år med
bestämning av vattennivå, pH, zink och sulfat enligt ovan.
För uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder föreslogs att det i utskovet
från magasinet samt vid bron över Saxån strax efter sammanflödet med Stekenjokken skulle ske provtagning varannan månad (3 ggr) under perioden maj - september. Bestämning av pH, halt suspenderade ämnen, totalhalt koppar, bly, zink och
järn samt halten löst sulfat föreslogs ske. I utskovet skulle även flödet bestämmas.
Ovan nämnda provtagningar i dagbrottet, utskovet från magasinet och vid bron
över Saxån föreslogs ske under en inledande två - tremånadersperiod efter de genomförda åtgärderna. Därefter skulle man i samråd med Länsstyrelsen ta ställning
till en eventuell fortsatt kontrollverksamhet.
Kontrollprogram från 1992
Vattenbalansen i magasinet skulle kontrolleras genom att man noterade om det till
magasinet tillfördes tillräckligt med vatten efter avslutad efterbehandling och uppfyllnad. Detta skulle ske genom följande mätningar:
• 	Avbördningsmätning skulle beräknas med hjälp av uppmätta nivåer i be-		
fintliga utskov och avläsas varje vecka
• 	Nivåmätning innan vinter skulle avläsas på befintlig pegel
• 	Nederbördsmätning skulle mätas med regnmätare på plats och avläsas 		
varje vecka
• 	Beräkning av netto tillrinning skulle utföras med hjälp av nederbördsdata
• 	Beräkning av nettotillrinning skulle göras med utgångspunkt från data vid 		
mätstationen i Leipikvattnet
Inspektion 1998
Vid en inspektion av dammarna 1998 noterades en begränsad sättning som upptäcktes genom att man kunde observera materialflykt vid damm S2 och ett läckage
i ”Stekenjokks gamla läge”. Läckaget har varit under observation sedan innan
inspektionen. Fältundersökningen omfattade en avvägning av dammkrönet och
inmätning av bräddutlopp samt inmätning och avläsning av vattenståndsrör. Även
temperaturmätningar samt undersökning av filter och stödfyllnad med georadar
utfördes. (Länsstyrelsens handskriven anteckning)
Tillsynsmöten under 2000-talet
Under en period i början av 2000-talet anordnades tillsynsmöten med representanter från bolaget och Länsstyrelsen varje till vartannat år som en del i Länsstyrelsen
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Figur 22. Översikt över dammanläggningen i Stekenjokk
löpande tillsyn. Protokoll finns från 2000 och framåt.
Kontrollprogram från 2003
I Bolidens kontrollprogram för Stekenjokk daterat den 10 april 2003, dnr 69212003, framgår följande:
Ett ytvattenprov i sandmagasinets utskov ska tas i samband med provfiske vartannat år med start 2004 i klarningsmagasinets utskov. Provet ska tas under juli månad. Anledningen till en minskning av provtagningstillfällen från tre per år till ett
vartannat år är att metallvariationerna har visat sig vara små och trenden har varit
minskande för metallhalterna.
Ett vattenprov i dagbrottet ska tas vart annat år i juli månad.
Nivå i grundvattenrör ska bestämmas vid dammtillsyn, en gång i månaden under
perioden första juni till sista september.
Dränagevatten nedströms dammen ska kontrolleras genom att vattenflödet bestäms i punkterna STD3A, STD4 och STD5 vid dammtillsyn, en gång i månaden
under perioden juni till september.
Recipientprovtagning ska ske vartannat år under juli månad i fyra punkter: STE
Stekenjokk uppströms industriområdet, STE4 Saxån uppströms Stekenjokkens
inflöde, STE3 Saxån vid bron och STE5 Stekenjokken före sammanflödet med
Saxån.
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Figur 23. Visar placeringen av grundvattenrören STD 3-5

6.4.4 Nulägesbeskrivning
Enligt årsredovisningen för Stekenjokkgruvan, år 2009, har utsläppen av koppar
och zink från sandmagasinet sjunkit något under perioden 1994-2008, däremot har
utsläppshalten av zink från dagbrottet ökat under samma period.
Studier på anrikningssanden visar att förekomsten av karbonater (med ett karbonat/sulfid förhållande på 0,4) i anrikningssand från Stekenjokk bidrar till ett stabilt
och högt pH, minskar metallernas löslighet och begränsar oxidationstakten över
tid (Holmström, Ljungberg, Öhlander, 1999).
Stekenjokk
Vattenförekomsten Stekenjokk är recipient till den nedlagda och efterbehandlade
Stekenjokkgruvan. Vattenprovtagning inom recipientkontrollen visar på god kvalitet. Zink ligger dock i gränszonen att överskrida föreslagna riktvärden.
Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar är ”ej god kemisk ytvattenstatus”. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015, i
förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens status-
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klassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009. I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet,
det vill säga den tillåtna halten, för kvicksilver i biota till 20 µg/kg. I Sverige idag
överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och
kustvatten. Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga
är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid. De få
mätdata som finns från fjällvatten visar på låga halter.
Inom denna vattenförekomsts avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor
med sådant utsläpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende
miljögifter. Observera att bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel (Vatteninformationssystem Sverige, VISS 2011).

6.4.5 Utvärdering/Diskussion
Det kan konstateras att det totala utsläppet av framförallt zink har ökat från dagbrottet och sandmagasinet sedan år 2006. Vid dagbrottet har mycket höga halter
av zink uppmätts under år 2009 medan kopparhalterna har varit höga i jämförelse
med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Halterna har
dock visat en sjunkande trend under årets mätningar. Däremot visar kadmium och
koppar under året stigande trender vid utskov från sandmagasinet. Vid Stekenjokken och Saxån är trenderna för kadmium och zink uppåtgående och halterna är
måttligt höga. Uppströms industriområdet, i Stekenjokken, är kadmium- och zinkhalterna betydligt lägre än nedströms gruvan. (Länstyrelsen dnr 2524-2010)
Dammen har i idag bristande långtidsstabilitet. Tätkärnan är låg vilket ger ett lågt
fribord, det vill säga avståndet mellan högsta tillåtna vattenyta och dammkärnans
överkant. Boliden har därför för avsikt att öka utskovskapaciteten i syfte att minimera risken för överströmning av tätkärnan. Boliden utreder dessutom möjligheten att höja tätkärnan.
Hur Stekenjokks gruvområde kommer att utvecklas i framtiden är svårt att förutse,
i dagsläget har Northfield Exploration AB lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession vid gruvområdet i Stekenjokk. Länsstyrelsen har yttrat sig över ärendet som ännu inte är avgjort.
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6.5

Holmtjärnsgruvan

Koordinater

X=7228251

			

Y=1676979

Verksamhet

Sulfidmalmsgruva (guld-, koppar-, och silvergruva)

Drifttid		

1984 - 1992

Holmtjärnsgruvan har bedrivits i två etapper med verksamhetsutövare Boliden
Mineral AB. Gruvan utgörs av en äldre del som var i drift endast ett år och inte
efterbehandlades, samt en nyare del som är den egentliga gruvan. Den nyare delen
var i drift mellan 1984 och 1992. Vid gruvan har man brutit främst guld, men även
andra ädelmetaller såsom koppar och silver.

6.5.1 Bakgrund och beskrivning av området
Den äldre gruvan, 1924 – 1925
1924 fann Boliden Mineral AB en kraftigt rostfärgad häll ca 55 km nordväst om
Boliden. Mineraliseringen innehöll höga halter av guld och silver. Ett prov från
den vittrade produkten visade på 1165 g/ton guld och 5542 g/ton silver. Huvudmalmen utgjordes av kompakt guld-koppar-arsenikmalm i hängväggen samt pyritmalm i liggväggen. Malmkroppen var 10 m lång, upp till 3 m bred och påträffades
ned till 28 m djup. En andra malmkropp, av samma storlek men med betydligt
lägre halter, fanns 35 m öster om huvudmalmen.
Den gamla Holmtjärnsgruvan ligger ca 4,8 mil från Malå och ca 1,5 km från byn
Granbergsliden som utgör den närmaste bebyggelsen. I området finns ett vattenfyllt schakt samt några frilagda mineraliseringar med pyritiskt skiffer. I närheten
av schaktet förekommer också stora högar av pyritiska block. Gruvan var den första som bröts i Skelleftefältet. Huvudmalmen bröts 1924 – 1925 och producerade
366 ton malm. Trots det låga tonnaget var brytningen lönsam tack vare de exceptionellt höga halterna.
De övre delarna av den ovittrade koppar-arsenikmalmen innehöll omkring 100 g/
ton guld, men halten ökade mot den nedre delen och uppgick vid 23 m djup till
524 g/ton guld. Silverhalten vid samma djup var 858 g/ton. Guld-koppar-arsenikmalmen dominerades av arsenopyrit breccierad av kopparkis. Finkorninga fria
guldpartiklar förekom i mindre omfattning. Pyritmamlen dominerades av pyrit
och kopparkis, men innehöll även fria guldpartiklar och ett flertal andra sulfider
(Georange 200?).
Den nyare gruvan, 1984-1992
Boliden Mineral AB återupptog brytningen vid Holmtjärnsgruvan mellan åren
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1984 och 1992. (Rantalankila, 1995). Malmen utgörs till största delen av den
äldre arsenikkismalmen med arsenikkis, kopparkis och finkornigt gediget guld
och av svavelkis. Även zinkblände, magnetkis, blyglans, tennkis (stannit) och ett
antal koppar- och bly antimonmineral finns i mindre mängder (Rantalankila 1995,
Magnusson, Grip & Frietsch 1973).
Berggrunden består av omvandlade kvartsporfyragglomerat och visar en vidsträckt men mycket oregelbunden mineralisering med fläckvisa koncentrationer av
sulfidmineral och av ädelmetaller (Rantalankila 1995, Högbom 1937). Recipient
för utsläppt vatten är Holmtjärnen, vilken avvattnas via Holmtjärnsbäcken till
Alträskån som förenas med Petikån som rinner ut i Skellefteälven.

Karta 6. Översiktskarta över Holmtjärns- och Granlidengruvan.

Granlidengruvan
Koordinater 		

X = 72 27 90

			

Y = 16 75 80

Verksamhet		

Sulfidmalmsgruva (guld)

Drifftid		

1924 och 1925.
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Granlidengruvan tas här upp i korthet eftersom denna ligger intill Holmtjärnsgruvan och därmed sannolikt har en koppling till situationen i Holmtjärnen.
Geologen fritz Kautsky hittade 1924 ett fynd vid skogssjön Holmtjärnen, ca 1,5
km norr om byn Granbergsliden i Norsjö. Kautsky arbetade för Boliden och undersökte området med synliga hällar då han fann en häll med en svacka fylld av
mjöl. Han grävde i mjölet och hittade där små klumpar av kopparhaltigt arsenikkis. Mjölet visade sig innehålla 1165 g guld/ton och 5942 g silver/ton. Malmkroppen var liten, vid ytan 8 m2 och smalnade nedåt till 26 m djup (Rantalankila 1995,
Högbom 1937). Detta ledde till en omedelbar brytning. Fyndigheten hade stor
betydelse för den fortsatta prospekteringsverksamheten, då den visade att höga
guldhalter kunde finnas i området (Rantalankila 1995).
Berggrunden består av omvandlade kvartsporfyr agglomerat och visar en vidsträckt men mycket oregelbunden mineralisering med fläckvisa koncentrationer av
sulfidmalmer och av ädelmetaller (Rantalankila 1995, Högbom 1937). Under perioden 1924 – 1925 bröt man vid gruvan ca 316 ton malm som kördes med häst och
vagn på en skogsstig till Granbergsliden och sedan med bil till Kusfors järnvägsstation, för vidare transport till ett tyskt smältverk (Rantalakila 1995, Ek 1975).
Brytning har skett i dagbrott och 1998 fanns inom området finns ett vattenfyllt
dagbrott, öppet jordschakt, gråbergs- och varphög. Instängslingen av dagbrottet
hade rasat. Vattnet från dagbrottet bräddade och avleddes via ett dike till Holmtjärnen (Rantalankila 1995).

6.5.2 Drift
Inom gruvområdet har ca 60 000 m3 gråberg deponerats. Gråberget består av en
blandning av dacit, kvartsporfyr och agglomerat. Malmproduktionen i gruvan
uppgick till 460 000 ton.
Enligt en undersökning som utfördes av Miljöforskargruppen (MFG) 1991 registrerades ett mycket art- och individfattigt bottenfaunasamhälle i bäcken som dränerar gruvområdet, vilket visade på en påverkan från gruvverksamheten. Förhöjda
metallhalter i nattsländelarver noterades främst i Holmtjärnsbäcken och i mindre
grad även i Alträskån, medan man i Petikån inte kunde notera några förhöjda halter (Rantalankila 1998).

6.5.3 Efterbehandling
Bolaget lämnade den 20 december 1990 till Länsstyrelsen in en efterbehandlingsplan för Holmtjärnsgruvan. Under tiden för gruvans drift bestod verksamhetsområdet av en industriplan med kontor, verkstad och kallförråd, ett område för uppläggning av gråberg, en rampnedfart, ett ventilationsschakt samt två bassänger för
klarning av gruvvatten.
Efterbehandlingsplan
Bolagets förslag till efterbehandlingsåtgärder enligt den efterbehandlingsplan som
lämnades in var som följer.
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Gruva och rampnedfart
Efter avslutad brytning skulle länshållningen av gruvan upphöra och därvid skulle
den komma att vattenfyllas. Rampöppningarna skulle fyllas igen med gråberg
varpå de skulle täckas med ca 1 m morän. Därefter planerades trädplantering.
Industriplan
Alla byggnader skulle bortfraktas. Vägar och planer skulle bibehållas i befintligt
skick för eventuell användning inom skogsbruket.
Gråbergsupplag
Gråbergsupplagets volym var vid tiden då efterbehandlingsplanen framlades ca
60 000 m3. Efter uttag för planerad fyllning i gruvan beräknade man att det skulle
återstå 40 000-50 000 m3.
Gråberget vid gruvan består alltså av en blandning av bergarterna dacit, kvartsporfyr och agglomerat. Den genomsnittliga mängden kalcit beräknades dock inte nå
upp till den nivå som överslagsmässigt bedömdes tillräcklig för att kunna buffra
den syra som kan bildas vid vittring av gråbergets sulfidinnehåll. Boliden föreslog
därför att gråbergsupplaget skulle förses med jordtäckning i syfte att minska syretillgång och lakvattenmängd. Täckning föreslogs ske med ca 1 m morän varefter
man skulle utföra trädplantering som kunde kompletteras med grässådd. Före moräntäckningen skulle man utjämna upplaget till en höjd på ca 10 m och med släntlutningar på ca 1:2,5.
Ventilationsschakt
En betongplatta skulle gjutas över ventilationsschaktet varefter jordtäckning skulle ske.
Gruvvattenbassänger
Det slam som hade bildats under drift i bassängerna skulle schaktas ur och transporteras ner i gruvan. I samband med justering av slänterna på intilliggande gråbergsupplag skulle bassängerna komma att fyllas med gråberg, som därefter skulle
täcks med ca 1 m morän. Avslutningsvis skulle man plantera träd på den täckta
ytan.
Egenkontroll
Kontroll av åtgärderna föreslogs ske i samråd med Länsstyrelsen. Man föreslog
även att det under en övergångstid skulle genomföras provtagning av vatten som
avrinner från området. Om möjligt skulle provtagning utföras i några punkter för
att olika källors bidrag till eventuellt förhöjda metallhalter skulle kunna påvisas.
Provtagning skulle ske i form av ett punktprov dels i april/maj, dels i augusti under förslagsvis en treårsperiod. Bestämning av pH, ledningsförmåga, totalhalter av
koppar, bly och zink samt löst sulfat skulle då ske. Rapportering skulle göras till
Länsstyrelsen så snart som möjligt efter varje provomgång. Dessutom förutsattes
att kontrollfrågan skulle tas upp vid regelbundna tillsynsbesök.
Den 29 november 1994 lämnade bolaget in en rapportering angående en utförd
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kontroll av täckskiktets tjocklek till Länsstyrelsen. Enligt rapporten hade föreskriven moräntjocklek uppnåtts på hela upplaget. På ett område vid släntfoten låg
tjockleken på gränsen 1,3 m eller något under. Moräntäckningen var även tunnare
inom delar av den tidigare industriplanen, men där föreskrevs ingen moräntäckning i beslut avseende godkännande av efterbehandlingsplanen. Länsstyrelsen
hade inget att invända mot bolagets redovisning.
Bedömning av miljökonsekvenser samt mål med efterbehandlingen
Vid pågående gruvverksamhet skedde utsläpp till Holmtjärnen och därefter till
Alträskån i form av grundvatten som genomgått kalkfällning och klarning i sedmenteringsbassänger. I utloppet från Holmtjärnen var vid den här tiden exempelvis zinkhalten något förhöjd, vilket bolaget menade att den var redan innan malmbrytningen inleddes. I Alträskån och i nedströms belägna vattendrag kunde ingen
förhöjning av metaller spåras enligt uppgifter från bolaget.
Efter att malmbrytningen och därmed utsläppet av gruvvatten upphörde bedömdes
den kvarvarande påverkan på omgivningen komma att bestå av en något ändrad
landskapsutformning och ett begränsat metalläckage från det efterbehandlade gråbergsupplaget. Med hänsyn till upplagets storlek och den avskärmande effekten av
ett 1 m tjockt jordtäcke bedömde man att metallmängden som skulle kunna läcka
ut varje år inte skulle överstiga den mängd som släpptes ut vid tidpunkten för upprättandet av efterbehandlingsplanen.
MRM Konsult AB utförde 1992, på uppdrag av bolaget, en geohydrologisk utredning av Holmtjärnsgruvan. Enligt denna utredning bedömdes att grundvattennivån
vid återfyllning skulle komma att ligga på ca 5 m över rampens botten vid infarten
till gruvan. På grund av att ingen undersökning av grundvattennivåns variation
inom området genomförts fanns en viss osäkerhet om hur mycket grundvattennivån kunde förväntas sjunka vid extrema torrperioder. Utifrån områdets topografi
och stora andel myrmarker bedömdes grundvattennivån inte vid något tillfälle
komma att ligga djupare än 2 m under vad som angavs på till utredningen bifogade kartor. Bedömningen byggde på att tillflödet av vatten till gruvan från området uppströms var större än vad som eventuellt läckte genom befintliga borrhål i
gruvan. På grund av nivåskillnaden mellan Holmtjärnen och rampens lägsta punkt
rekommenderade MRM att man vid gruvans återfyllnad skulle kontrollera eventuella förekomster av kallkällor eller borrhål inom området, för att sådana i så fall
skulle kunna tätas.
Länsstyrelsens krav på efterbehandlingen
Länsstyrelsen meddelade i beslut daterat den 21 maj 1992 att man inte hade något
att erinra mot att bortfraktning av byggnader inklusive ventilationsanläggning,
tömning av slambassäng samt igengjutning av schakt genomfördes under sommaren 1992. Däremot sades att igenfyllning av rampen inte bör påbörjas då efterbehandlingsplanen i det här skedet inte var komplett och därmed inte heller slutgiltigt godkänd. Man gav från Länsstyrelsens sida följande råd:
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• 	Slammet från bassängerna skulle deponeras under vatten i Bolidens sandmagasin Gillervattnet i Boliden
• 	En rapport över vilka arbeten som genomförts skulle sändas till Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Norsjö kommun snarast efter
genomförandet, men dock senast den 31 oktober 1992.
De åtgärder som Länsstyrelsen gav sitt samtycke till bedömdes kunna genomföras
utan att man skulle föregripa vad som senare skulle genomföras enligt efterbehandlingsplanen. Fyllning av rampen bedömdes dock kunna förekomma vad som
senare kunde fastställas i efterbehandlingsplanen. Något motiv till varför man
rekommenderade deponering av slammet i Gillervattnet istället för i gruvan, som
bolaget hade föreslagit, gavs inte. Bolaget emotsatte sig rådet med motiveringen
att om slammet pumpas ner i gruvan skulle slammet efter igenfyllningen komma
att vara täckt av minst 80 m vatten. Det skulle även föreligga liten risk för återutfällning av metaller i slam på grund av att vattnet skulle ha ett pH-värde på som
lägst ca 7,5. Därefter ändrade Länsstyrelsen i beslut daterat den 23 juni 1992 lydelsen i punkt 1 i föregående beslut så att bolaget fick tillåtelse att deponera slammet från bassängerna i Holmtjärnsgruvan och på det sätt man åtagit sig.
Efterbehandlingsplanen godkändes i beslut från Länsstyrelsen daterat den 3 december 1992. Utöver vad som sades i efterbehandlingsplanen ställde Länsstyrelsen följande krav:
1. Gråbergsupplaget skulle täckas med 1,3 m morän.
2. Utförandekontrollen skulle ske i enlighet med vad bolaget framfört i skrivelse daterad den 29 september 1992. I skrivelsen framgår att bolaget
föreslog att moränen i den täkt från vilken man hämtar material till täckningen skulle provtas med avseende på permeabilitet. Det framgår även att
man ville komma överens med Länsstyrelsen om en nivåmätning av upplaget före och efter täckningen.
3. Förslag till provtagningspunkter för analys av vatten som avrinner från
området skulle inlämnas till Länsstyrelsen så snart det var möjligt att avgöra var vattenavrinningen från området skulle komma att ske.
4. Slutbesiktning skulle ske efter avslutade åtgärder, dock senast den 30 september 1994. Till slutbesiktningen skulle representanter för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Norsjö ka.
5. Naturvårdsverkets åsikt kring moräntäckningens tjocklek var att 1 m, enligt
bolagets förslag, var för lite och rekommenderade en täckning med 1,3 m
för att täcka in osäkerheter gällande gråbergets vittringsbenägenhet. Bolaget bestred detta, men Länsstyrelsen delade Naturvårdsverkets uppfattning, varför man slutligen fastställde en täckning på 1,3 m.
Genomförda åtgärder
Själva gråbergsupplaget täcktes alltså med 1,3 m morän. Före moräntäckningen
utjämnades upplaget till en höjd på ca 10 m och slänterna justerades till en lutning
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på ca 1:2,5. Byggnaderna fraktades bort inklusive gruvans ventilationsanläggning
och schakten göts igen. Vidare tömdes klarningsbassängerna och slammet deponerades i gruvan. Bassängen fylldes med gråberg och täcktes sedan med ca 1 m
morän (Rantalankila 1998).
Den 15 augusti 1994 anhöll bolaget om att göra en ändring i efterbehandlingen på
så sätt att grässådd med inblandning av tallfrön alternativt björkfrön skulle ske på
gråbergsupplaget istället för plantering av skog. Eventuellt kunde detta ske i kombination med skogsplantering. Länsstyrelsen godkände bolagets förslag i beslut
daterat den 26 september 1994.
Innan upplaget täcktes gjordes en dränagevattenprovtagning den 23 mars 1992 vid
upplaget. Resultatet blev ett årligt utflöde av koppar motsvarande ca 3 kg/år och
av zink ca 48 kg/år. pH-värdet i dränagevattnet var mellan 3 och 4 (Rantalankila
1998).

6.5.4 Nulägesbeskrivning
I dagsläget kontrolleras gråbergsupplaget och ventilationsschaktet två gånger per
år med avseende på pH, konduktivitet, temperatur samt halterna av koppar, bly
och zink. Därutöver provtas utloppet från Holmtjärnen två gånger per år med avseende på samma parametrar som nämns ovan.
Noterbart angående området vid Holmtjärnsgruvan är att utloppet från Holmtjärnen uppvisar mycket höga halter av zink och höga halter av kadmium om man
jämför halterna med de klasser som listas i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
för sjöar och vattendrag (se tabell 1). Sedan maj 2004 har zinkhalten varierat mellan ca 200 µg/l och upp till ca 900 µg/l. Kadmiumhalten i utloppet har som högst
varit 3,58 µg/l. Koppar är inte uppmätt i den här punkten. Dränagevattnet från
både gråbergshögen och ventilationsschaktet uppvisar mycket höga halter av koppar, zink och kadmium (se figur. 24-26). Vatten som dräneras från gruvområdet
rinner orenat ut i Holmtjärnen.
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Fig 24. Zinkhalter vid Holmtjärnsgruvan.

Fig 25. Kopparhalter vid Holmtjärnsgruvan.
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Fig 26. Kadmiumhalter vid Holmtjärnsgruvan

6.5.5 Utvärdering/Diskussion
Det är oklart hur stor del av de förhöjda halterna som kan utläsas i Holmtjärnens
utlopp som kommer från Holmtjärnsgruvan. Ca 800 m sydväst om Holmtjärnsgruvan ligger Granlidengruvan där man det finns varphögar som inte är efterbehandlade. Även den gruvan dränerar ut till Holmtjärnen och dess påverkan på
sjön torde inte vara försumbar i sammanhanget. I dagsläget vet vi inget om utläppen från Granlidengruvan och det finns ingen verksamhetsutövare som kan hållas ansvarig. En annan aspekt att ta hänsyn till vid bedömning av påverkan från
Holmtjärnsgruvan är att den äldre delen av gruvan inte är efterbehandlad. För att
få en bättre bild av gruvans påverkan på Holmtjärnen behövs fördjupade studier
av alla objekt i anslutning till sjön.
Metallhalterna vid gruvan är fortfarande väldigt höga även 19 år efter att verksamheten avslutats. Därav kan man sluta sig till att den moräntäckning med en
tjocklek på 1,3 m som utförts på gråbergsupplaget inte har varit tillräcklig. Därför
torde det vara lämpligt att göra en kvalificerad täckning av upplaget för att minimera vidare läckage av metallerna. Dränaget från ventilationsschaktet har också
visat att halterna från själva gruvan är mycket höga. Även här bör ytterligare
efterbehandlingsåtgärder vidtas. Sammanfattningsvis kan man säga att trots osäkerheten kring exakt vilka källor det är som förorenar Homtjärnen, står det klart
att gruvan är i behov av ytterligare efterbehandlingsåtgärder eftersom de åtgärder
man utfört tidigare inte har gett önskat resultat.
När det gäller myndigheternas agerande har man godkänt efterbehandlingen utifrån de kunskaper som fanns på den tiden. Naturvårdsverket hävdade till och med
att den ursprungligen tänkta täckningen på 1 m inte var tillräcklig, varför Läns-
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styrelsen enligt Naturvårdsverkets förslag krävde en täckning på 1,3 m. I dagsläget hade man förmodligen inte agerat likadant, men vid den här tiden fann man
det alltså tillräckligt. En fråga i efterbehandlingsskedet som är av speciellt intresse
idag är att det fanns en oenighet mellan Länsstyrelsen och bolaget kring huruvida
slammet från verksamheten skulle deponeras vid Gillervattnet eller i gruvan. Boliden ville deponera slammet i gruvan medan Länsstyrelsen förespråkade Gillervattnet, utan att ge någon egentlig motivering till varför. Slutligen bestämdes att bolaget fick deponera slammet i gruvan. Om man hade stått fast vid sin ståndpunkt
från Länsstyrelsens sida och inte gått med på deponering i gruvan hade utsläppssituationen kanske sett annorlunda ut, men det kan man inte säga något om i dagsläget. De höga metallhalterna från utgående vatten från gruvan antyder dock detta.
Man deponerar avfall i gruvor även idag, men dagens efterbehandlingsmetoder är
betydligt effektivare än dåtidens metoder. Det var således kanske inte lämpligt att
man deponerade gruvslammet i Holmtjärnsgruvan, med tanke på den efterbehandling som skulle visa sig vara bristfällig.
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7

Delprojekt ökad gruvkompetens

Som en del av tillsynsprojektet har en kortare utbildning genomförts. Utbildningen på två dagar hade som syfte att gemensamt mellan arbetsgrupperna öka kompetensens inom de frågor som berörs av projektet. Den utgjorde även en chans till att
utbyta erfarenheter mellan de olika arbetsgrupperna.
Utbildningsdagarna förlades under hösten 2011 i Norsjö med inbjudna föreläsare
från Luleå tekniska universitet och konsultfirman Golder. Kursen samordnades
med en kurs i inventeringsmetodik anpassad till nedlagda gruvor (bild 20).
Projektet i sin helhet har bidragit till ökad kompetens bland personalen genom
framförallt kunskapsutbytet i samband med projektarbetet och möten.

Bild 20. Kompetensutveckling på gråbergshög vid Granlidens gamla gruva i Norsjö kommun.
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8

Diskussion

Under arbetet med rapporten har en diskussion pågått om de ingående projektgruvornas miljöpåverkan under gruvans hela levnadscykel från prövning till avslut
och efterbehandling. Det har blivit tydligt för alla som har deltagit i projektet hur
varje steg i processen påverkar en gruvas utformning och utveckling och genomförandet av en efterbehandling som blir långsiktigt hållbar. Projektet har identifierat nyckelfaktorer som är av betydelse för en lyckad efterbehandling, och analyserat hur dessa faktorer kopplar till och beror av prövning och tillsyn av gruvor.
Syftet med projektet var att belysa några gruvverksamheters komplexa miljöpåverkan och finna gemensamma faktorer som på ett betydande sätt bidragit till att
minska verksamheternas miljöpåverkan efter avslutad drift. Genom projektet har
Länsstyrelsen vunnit bättre erfarenheter och kunskap om hur tillsyn, prövning och
efterbehandling av gruvor bör genomföras.
För att uppnå syftet genomfördes en litteraturstudie av utvalda projektgruvor med
varierande förutsättningar både juridiskt, geologiskt och miljömässigt. Granskningen fokuserade i huvudsak på tillstånds- och tillsynsmyndighetens krav (dvs.
villkor, förelägganden och överenskommelser) kopplat till den miljöeffekt verksamheten gett upphov till både under drift och efter avslutad efterbehandling. I
diskussionen nedan redovisas de framgångsfaktorer och förbättringsområden som
identifierats i projektet. Arbetet har även utmynnat i en checklista för granskning
av efterbehandlingsplaner samt ett antal områden inom vilka ytterliggare kunskapsuppbyggnad önskas. För att underlätta förståelsen för myndighetsperspektivet på efterbehandlingsfrågorna har två olika processbilder tagits fram för att
beskriva den prövningsprocess som en ny gruva genomgår, med fokus på efterbehandlingsfrågorna.

Framgångsfaktorer
◦◦ Samråd och upprättande av ansökningshandlingar
Att samrådet genomförs av både av sökanden, länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten på ett bra sätt har gång på gång visat sig vara av avgörande betydelse för
resultatet av både prövningen och tillsynen och därmed för efterbehandlingen av
en gruva. I rapporten beskrivs ett antal frågor och brister som kan kopplas till kvaliteten i samrådsprocessen och den ansökan som sedan ska upprättas.
En tydlig framgångsfaktor är ett väl genomfört samråd. Gruvbolaget måste kunna
avsätta tillräckligt med tid, resurser och kompetens för att genomföra samråd och
prövning på rätt sätt, i rätt tid och i tillräcklig omfattning. Länsstyrelsen behöver
informera och vägleda sökanden i samrådsprocessen på ett sätt som leder till att
miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och inriktning som behövs för
tillståndsprövningen, den efterföljande driften och i slutet även för resultatet av efterbehandlingen. Det är viktigt att tiden från det att samrådet har avslutats till dess
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att ansökan lämnas in inte blir alltför lång, så att den information som lämnats i
samrådet inte hinner bli inaktuell innan ansökan upprättas och ges in till domstolen. En ansökan om miljötillstånd bör samtidigt inte lämnas in så tidigt att den
inte blir tillräckligt komplett för prövningen. Här kan framhållas att brister ofta
uppstår i prövningsunderlaget när sökanden inte genomför tillräckliga förstudier
av områdets naturliga förhållanden. Naturvårdsverket rekommenderar att två till
tre barmarkssäsonger används för att ta fram det viktiga underlag som krävs för att
beskriva vilket natur och miljötillstånd som råder innan gruvan startas och börjar
påverka omgivningarna.
◦◦ Successiv efterbehandling
En tydlig framgångsfaktor för en effektiv efterbehandling är en bra anpassning
av efterbehandlingen till områdets geologi. Bergartens svavelinnehåll och sammansättning påverkar metallernas förmåga att lösas och spridas i mark och vatten.
Med en ökad rörlighet hos metaller och stor risk för spridning ökar behovet av en
snabb och successiv efterbehandling. För att möjliggöra en bra successiv efterbehandling bör verksamhetsutövaren sortera gråberg efter svavelhalt, totalhalter
och den syraneutraliserande potentialen (ABA-tester). Inert gråberg enligt EUkommissionens definition bör sorteras från övrigt potentiellt syrabildande gråberg.
Syrabildande gråberg bör särhållas och efterbehandlas så fort som möjligt och
företrädelsevis under pågående drift eftersom vittringen av gråberget ofta startar
tämligen fort. Ofta kan betydande vittring och utlakning av metaller ses redan efter två år. Sulfidvittrande gråberg bör alltså inte ligga utan efterbehandling längre
än ett år. Om successiv efterbehandling tillämpas så innebär det att verksamhetens
påverkan på miljön minskar, att bolagets behov och kostnad för rening av förorenat vatten minskar, samt att den ekonomiska säkerheten kan hållas ner eftersom
kostnaden för efterbehandlingen tas under drifttiden.
◦◦ Täckning som förhindrar syrediffusion
En annan tydlig framgångsfaktor som på ett betydande sätt kan förbättra miljösituationen vid ett gruvområde är kvalificerad täckning av sulfidhaltiga gråbergsdeponier. Det är viktigt att täcka avfallet med tät- och skyddsskikt som effektivt
begränsar tillgången på syre i deponin så att hastigheten för den fortsatta sulfidoxidationen blir så låg som möjligt. En bra täckning minskar även tillgången på
vatten i avfallet vilket minskar utläckaget och spridningen av metaller till omgivningen. En kvalificerad täckning av ett farligt avfall enligt funktionskraven i deponiförordningen (som inte omfattar utvinningsavfall) begränsar vattentransporten
genom materialet till 5 l per m2 och år.
Vid efterbehandlingen under åren 2010-2012 av en nedlagd gruva i Västerbotten
utförde verksamhetsutövaren täckning av gråbergsåterfyllda dagbrott och befintlig
gråbergsdeponi med teknik som innebär syrediffusionsspärr av mesakalk och tät
gummiduk som motsvarar funktionskraven på vattentransport enligt deponiförordningens krav. Ovanpå tätskiktet anlades ett skyddsskikt med osorterad morän på
1,5 m. Slutligen försågs områdena med ett vegetationsskikt och såddes in för en
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snabb vegetering. Det återstår nu för verksamhetsutövaren att under en obestämd
framtid följa upp dessa åtgärders effekter i omgivande recipienter, med avseende
på både kemiska och biologiska parametrar.
Täckningens täthet och mäktighet ska anpassas till vad som kan anses miljömässigt och ekonomiskt motiverat. Det är viktigt att gråbergets egenskaper och
den omgivande naturens känslighet får stor betydelse för hur täckningen utförs.
Kvalificerad täckning kan innebära en större initial kostnad, men om täckningen
påbörjas i tidigt skede under driften kan kostnaden spridas över tid. En kvalificerad och rätt utförd täckning begränsar i regel metallutsläppen från avfallsdeponin
i betydande grad. Eftersom täckning minskar föroreningsläckaget och därmed
belastningen på omgivande mark- och vattenmiljöer, så begränsas behovet av att
samla upp och rena förorenat lakvatten, liksom behovet av framtida underhåll och
tillsyn av en stationär reningsanläggning. Detta sätt att hantera avfallsproblemet
kan minska de totala kostnaderna för återställning och avhjälpande av miljöskador
i framtiden.
Genomförd litteraturstudie visar att vattentäckning av gruvavfall i likhet med en
kvalificerad täckning begränsar tillgången på syre i avfallet vilket förhindrar fortsatt sulfidoxidation och metallernas spridning till omgivningen.
◦◦ Samverkansgrupper
Genom återkommande samverkansmöten finns möjlighet för lokalbefolkningen
och olika intressegrupper såsom exempelvis fiskevårdsområden att ta del av information och föra en dialog med verksamhetsutövaren om utvecklingen i berörda
vattenförekomster. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor att verksamhetsutövaren får fortlöpande möjlighet att beskriva sin verksamhet och hur egenkontrollen fungerar. På så vis får de som berörs av en miljöfarlig verksamhet också
möjlighet att ställa frågor och komma med värdefulla synpunkter till verksamhetsutövaren. Som exempel finns Vormbäckens samverkansgrupp där verksamhetsutövare, myndigheter och olika intressenter är representerade. Vormbäcken påverkas i
betydande grad av verksamheterna kring sjön Hornträsket och utsläppen från gruvan i Kristineberg. Ytterligare samverkansgrupper skulle kunna bildas för Juktån,
Gunnarbäcken, Paubäcken och Klintforsån.
◦◦ Tillsynsmyndighetens krav
Vid flera av de beskrivna gruvorna i denna rapport har det visat sig vara en avgörande framtidsfaktor att tillsynsmyndigheten agerar och ställer krav på verksamhetsutövaren att inkomma med utredningar, åtgärdsförslag och att faktiskt genomföra efterbehandlingsåtgärderna.

Framtida förbättringsmöjligheter
Under den här rubriken har framtida förbättringsmöjligheter samlats som Länsstyrelsen, men också andra parter, kan jobba vidare med för att hitta möjligheter att
minska den långsiktiga miljöpåverkan från en gruva. De flesta frågorna berör alla
olika stadier av en gruva och går in i varandra, men har ändå delats in i underrub-
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rikerna Prövning, Tillsyn, Lagstiftning och Ekonomi.

Prövning
Tillståndsprövningen av en gruva lägger fast förutsättningarna för både drift och
efterbehandling. Länsstyrelsen har identifierat samrådsfasen som synnerligen viktig för en väl genomförd prövning. I det fortsattta arbetet kommer Länsstyrelsen
kontinuerligt att se över behovet av strategier och rutiner, processbeskrivningar
och verktyg som kan förbättra samrådsprocessen både för gruvbolagen och
länsstyrelsen och minska de problem som uppkommer av brister i ansöknings
handlingarna.
När efterbehandlingen efter avslut inte slutförs på ett bra sätt uppstår oftast skador i miljön som inte avsågs eller förutsågs vid tillståndsprövningen. Ofta kan en
bristfällig efterbehandling härledas tillbaks till en bristande tillståndsprövning, och
då specifikt till två viktiga aspekter nämligen dålig lönsamhet och brister i bedömningen av verksamhetens miljökonsekvenser på lång sikt. Det senare beror inte
sällan på brister i prövningsunderlaget. Erfarenheten är att dessa brister har lett till
felaktig viktning och värdering av motstående intressen, överskattning av gruvans
lönsamhet och underskattning av miljöriskerna.
Stora tillsynsproblem kan också uppstå om den ekonomiska säkerheten har baserats på otillräckliga eller felaktiga uppgifter, eller på underskattning av verksamhetens miljöpåverkan. Om gruvans lönsamhet initialt överskattats eller om vinstmarginalen bli liten, kan det bli svårt eller omöjligt att avsätta tillräckliga medel
för en successiv och slutlig efterbehandling som blir både effektiv och som uppfyller de övergripande målen. Dessa mål är dessutom sällan fastställda i tillståndet
för gruvan på ett sätt som garanterar att de kommer att gälla och vara styrande under gruvans hela livstid. Skarpa mål för efterbehandling fastställs ofta strax innan
avslut, när den sista slutliga efterbehandlingsplanen fastställs. Det är inte ovanligt
att de skyddsobjekt som utpekas vid tillståndsprövningen i en konceptuell efterbehandlingsplan ändras under gruvans livstid. Går det så långt att gruvan måste sättas i konkurs blir förutsättningarna för en anpassad och tillräcklig efterbehandling
ännu mindre.
◦◦ Miljökonsekvensbeskrivning och ”worst-case”- scenarier
Ofta kan bristande bakgrundsstudier även leda till oväntade, oförutsedda och otil�låtna utsläppssituationer med stor miljöpåverkan Det finns exempel på nyöppnade
gruvor i Västerbotten där i ansökan beskrivna ”worst-case”-scenarier med avseende på halter i gruv- och dränagevattnet senare viar sig bli överskridna med flera
gånger (en påverkansfaktor ca 30 gånger högre), ibland redan efter bara ett par
år. Verksamhetsutövare tvingas då vidta akuta och ibland kostsamma åtgärder. Ett
bra underlag ökar möjligheten till ändamålsenliga villkor med färre överträdelser
och åtal, en mer förutsägbar kostnadskalkyl för drift och efterbehandling samt
en minskad miljöpåverkan. Slutsatsen blir att miljökonsekvensbeskrivningarna i
prövningen måste hålla en högre kvalitet och omfatta ännu mer långtgående och
ännu mer ”worst-case”- scenarier.
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◦◦ Grundläggande karakterisering av avfall
Vid lönsamhetsstudier genomförs oftast ett stort antal provtagningar på borrkärnor för att identifiera malmkroppens utbredning och dess halter. I detta arbete är
det viktigt att även undersöka gråbergets egenskaper för att erhålla ett representativt provtagningsunderlag för att kunna karakterisera avfallet. Med tanke på att
vad som klassas som gråberg och vad som klassas som malm varierar med tiden,
bland annat med varierande metallpriser, så måste en representativ provtagning
säkerställas. Oftast innehåller gråberget närmast malmen högre halter svavel och
metaller än det mer perifera gråberget. Vid ABA-tester kan det behövas upp till
flera hundra prover analyseras för att undersöka gråbergets syraneutraliserande
potential.
◦◦ Prövotidsvillkor
Många frågor avgörs inte vid den första domstolsförhandlingen utan föreskrivs
som provisoriska villkor och utredningskrav. Anledningen till detta är ofta att
verksamhetsutövaren vill komma igång med verksamheten snabbt och att bakgrundunderlaget inte är tillräckligt bra för att slutliga villkor ska kunna fastställas.
Allt fler frågor i prövningen delegeras dessutom till tillsynsmyndigheten att reglera under pågående drift. Slutsatsen blir att verksamheter tas i drift innan alla betydande risker utretts och försiktighetsmått föreskrivits. Att via tillsyn föreskriva
kostsamma lösningar för att minimera oförutsedda miljöeffekter visar sig vara
svårt. I förlängningen kan prövotider och uppskjutna frågor skifta fokus från ”vilken miljöpåverkan som kan accepteras” till ”vad som är ekonomiska rimligt att
kräva av ett bolag i syfte att begränsa skenande utsläpp”. Länsstyrelsen planerar
att under 2012 se över hur antalet prövotidsutredningar kan minskas.
◦◦ Åtaganden
Nya tillstånd bör formuleras på sådant sätt att åtaganden summeras under särskild rubrik. En tillståndsprövning omfattar ofta många pärmar underlagsmaterial
och skriftlig kommunikation mellan alla inblandade parter. Det är svårt både för
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter att komma ihåg och följa upp alla
åtaganden som har lämnats vid en förhandling. Vid prövningen bör Länsstyrelsens
samordnande handläggare föra anteckningar över vilka åtaganden som bolaget
gör. Om domen inte tydligt anger bolagets åtaganden kan tillsynsmyndigheten
ändå försöka förbättra situationen genom att gå igenom domen och de relevanta
prövningshandlingarna med verksamhetsutövaren så tidigt som möjligt efter att
dom meddelats.
◦◦ Gruvans lokalisering
Som en del i problematiken kring diffust läckage finns även lokaliseringsfrågan.
Lokaliseras en gruva nära, inom 20 meter, från ett vattendrag eller i en terräng
med stark lutning mot vattendraget minskar möjligheten att begränsa spridningen
av diffust läckage från verksamheten. Är det så att prövningsmyndigheten under
förhandling medvetet ”offrat” recipientens status till fördel för gruvan bör detta
framgå i tillståndet. Annars skapas en ohållbar situation i tillsynsarbetet. I en sådan ogynnsam terräng blir det extra viktigt med dikesdragning och dikesutform-
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ning, placering av upplag samt bottentätning av upplagsplats. Det blir viktigt att
kontrollera och reglera dessa delar i prövningen, men även senare i tillsynen om
bolaget gör en anmälan om mindre ändring där exempelvis ytterligare upplagsplats behövs eller diken behöver dras om.
◦◦ Villkor saknas för diffusa läckage
En av de största frågorna i tillsynen är verksamhetens påverkan på recipienterna.
Kontroll och tillsyn av specifika utsläppspunkter är förhållandevis lätt. Där kan
även ytterligare reningsinsatser installeras om utsläppshalterna skulle stiga. Vad vi
har uppmärksammat på senare tid är dock att diffusa läckage via grundvatten, kan
vara svåra att kvantifiera och härleda, och att de kan ge en betydande påverkan
på recipienten. I dagsläget föreskrivs i princip inga villkor med syfte att begränsa
diffusa utsläpp, det skrivs heller inga villkor som reglerar eller kontrollerar haltökningen i recipienterna. Att som i dagsläget formulera villkor som anger att ”Allt
förorenat vatten ska samlas upp”, räcker inte ur tillsynssynpunkt. Det är fortfarande otydligt om och vilka diffusa läckage som omfattas. I sammanhanget kan
sägas att bolagens tekniska beskrivning och Länsstyrelsens granskning av ytor för
upplag och dikesutformningar behöver bli bättre. Samtidigt ger det upphov till en
frågeställning om vilka förändringar i dikesutformning som i så fall kan godkännas som mindre ändring enligt 5 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Tillsyn
Tillsynsmyndigheten svarar för att kontrollera att verksamhetsutövaren följer de
villkor och åtaganden som finns i tillståndet och att verksamheten i övrigt sköts
på ett sätt som inte riskerar att skada miljön. Det kan dock vara intressant att reflektera över att ansvaret för verksamhetens miljöpåverkan fortfarande ligger på
verksamhetsutövaren på samma sätt som en bilist har ansvar över att följa hastighetsgränsen oavsett om polisen genomför fartkontroller eller ej.
◦◦ Kontroll av omgivningspåverkan
För att ge en förbättrad bild av gruvans påverkan på människa och miljö bör analysresultat av utgående ytvatten alltid kompletteras med flödesmätningar för att
möjliggöra beräkningar av utsläppta mängder och den faktiska metalltransporten
ut från området. Provtagning av villkorsförenade utsläppspunkter för metaller bör
alltid vara flödesproportionell (samlingsprovtagning). Detta ställer krav på att det
finns strömförsörjning och en byggnad vid utsläppskontrollpunkten samt tillsyn
och underhåll. Provtagningen måste ofta kompletteras med enskilda prov eller
online-loggning av exempelvis pH-värde, suspenderande ämnen, kväve och oljeindex.
En tillfälligt hög metall- eller kvävehalt kan ge akuttoxiska effekter i en recipient.
För metaller är det ofta mer relevant att titta på utsläppt mängd. Detta eftersom
föroreningar kan ackumuleras i systemet. En förbättrad provtagning ger bättre
uppföljning och säkrare underlag för hur verksamhetsutövaren följer sina villkor.

117

För att provtagning och analys ska bidra till en positiv utveckling krävs även att
egenkontrollen anpassas till den specifika verksamheten och dess individuella recipienter. Provtagning av vatten bör även innefatta biologiska undersökningar då
syftet och målsättningen med efterbehandlingen ofta är att säkerställa ett fortsatt
fungerande och livskraftigt ekosystem. Biologiska studier kan även bidra med
information om eventuella kombinationseffekter, till exempel mellan pH och metaller eller kväveföreningar, som inte blir lika tydligt vid uppföljning av enskilda
kemiska parametrar.
◦◦ Omprövning
Möjligheten och medlen till att driva omprövningar finns i och med dagens
lagstiftning, men det är ovanligt att det via tillsynen ställs krav på verksamhetsutövarna att ompröva verksamheten om exempelvis tillståndsvillkoren inte är
ändamålsenliga. Det kan vara så att det i framtiden blir lättare i och med det kommande industriemissionsdirektivet IED.
◦◦ GIS-projekt för prioritering och bedömning av påverkan och miljötillstånd.
Ett GIS-projekt har skapats där det framgår vilka vattenförekomster i länet som
inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status. GISprojektet kan fungera som informationskälla och handläggarstöd för arbete med
tillsyn och prövning av gruvor på Länsstyrelsen. GIS-projekten bygger till största
delen på det material som Vattenförvaltningen samlat på sig under de senaste åren
i samband med att vi har kartlagt status och påverkan för länets vatten. I GISprojekten finns information om miljökvalitetsnormer för vatten, punktkällor och
miljötillståndet i Västerbottens län. GIS-projekten är ett komplement till den information som finns i VISS (VattenInformations System Sverige; www.viss.lst.se)
och ger fördjupad kunskap.

Lagstiftning – vägledning och praxis
◦◦ Vägledning och hantering av utvinningsavfall
Länsstyrelsen har begärt föreskrifter från Naturvårdsverket som förtydligar huruvida syrabildande gråberg kan klassas som farligt avfall. Mot bakgrund av den
betydande miljöpåverkan som gråbergsupplag kan medföra för omgivande recipienter anser Länsstyrelsen att gråberg ska kunna klassas som farligt avfall och
hanteras och behandlas därefter. Vissa typer av sulfidhaltigt gråberg kan framför
allt ge upphov till giftigt, cancerframkallande och ekotoxiska lakvatten men även
vara toxiskt för människor vid direktexponering. I Västerbotten finns gruvor som
exempelvis ger upphov till lakvatten som innehåller mer än 10 000 µg/l kadmium
och mer än 100 000 µg/l zink i yt- och grundvattnet vid gråbergsdeponierna.
◦◦ Miljökvalitetsnormer för vatten
Vattendirektivet med tillhörande miljökvalitetsnormer för vatten riktar sig till
myndigheter (Länsstyrelsen, kommuner, domstolar) och är juridiskt bindande. Det
är myndighetens uppdrag att verka för att normerna uppfylls och att vattenförekomsterna bibehåller, alternativt uppnår god status. Det saknas tydliga riktlinjer
och vägledningsdokument för hur detta arbete ska bedrivas. En vägledning finns
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framtagen av Naturvårdsverket (Vägledning om tillämpning av mkn och åp för
vatten inom tillsynsarbetet, 2011-04-29), men den ger inte konkret handledning
om hur tillsyn ska bedrivas. Det saknas ännu praxis från prövningen som visar
vilka krav som kan och måste ställas utifrån Vattendirektivet. I dagsläget är det
inte klart hur stora krav en tillsynsmyndighet kan ställa mot bakgrund av en miljökvalitetsnorm, hur stort ansvar ligger på prövningsmyndigheten och hur normerna ska viktas i förhållande till andra miljömässiga och ekonomiska intressen.
Ett samarbete mellan olika myndigheter krävs för att finna praxis i arbetet med att
ställa relevanta krav för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås.

Ekonomi
Skillnaden mellan en gruva och en annan typisk industriverksamhet är att utsläppen från gruvan och gruvans indirekta miljöpåverkan inte enbart orsakas av
den löpande driften av verksamheten med utpumpning av vatten från gruva och
reningsanläggningar. Ofta orsakas miljöpåverkan i högre grad av de fysiska åtgärder eller bristen på åtgärder inom gruvområdet, såsom vägbyggen med smittat
gråberg, dikesdragning, avtäckta bergytor, ej täckta avfallsupplag med mera. Att
stoppa eller förbjuda gruvbrytningen stoppar inte pågående diffusa eller indirekta
utsläpp. Ett stopp är oftast inget alternativ då det kan öka risken för konkurs för ett
mindre gruvbolag och därmed risken för att samhället får stå för efterbehandlingskostnaden, särskilt när den ekonomiska säkerheten inte är tillräckligt stor.
Tillsynsmyndigheten måste alltför ofta i ett mycket sent skede av gruvprojektet ta
ställning till dels om det är möjligt att förelägga om att bolaget höjer den ekonomiska säkerheten, och dels om en omprövning är möjlig, med risk för att indirekt
sätta bolaget i konkurs. När väl konkursen inte kan undvikas och om den ekonomiska säkerheten har underdimensionerats, så saknas tillräckliga medel för att
utreda gruvans samlade inverkan på miljön och för att genomföra efterbehandling
enligt uppställda mål och för en långsiktig uppföljning av åtgärdsmålen. I vissa
fall har kvarvarande medel täckt endast ca 10 % av den faktiska efterbehandlingskostnaden.
För att komma tillrätta med de ofta allvarliga och svårhanterliga miljöproblem
som bristande efterbehandling leder till, så behöver de ekonomiska frågorna
och planeringen och genomförandet av efterbehandlingsåtgärderna ges betydligt
större tyngd vid prövningen av gruvor. Det är olyckligt att prövningen av gruvor i
svensk rätt är uppdelad på två lagstiftningar, minerallagen för bearbetningskoncessionen och miljöbalken för miljötillståndet. Det är inte optimalt ur miljösynpunkt.
◦◦ Bergstatens roll
Bergstaten har en viktig roll i koncessionsfrågor. Här måste det till en lagförändring för att miljöfrågorna ska kunna beaktas. Bergmästaren tittar i huvudsak på
potentialen till lönsamhet vid koncessionsansökningar och tar till exempel inte
hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar eller om teknik finns för att anrika
den specifika malmen. Ett exempel är Rakkejaur där metallinnehållet var högt,
men malmen inte har gått att anrika med dagens teknik. Vidare finns exempel där
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malmbasen efter prövning och meddelat tillstånd skrivits ner på ett sådant sätt att
gruvans lönsamhet kan ifrågasättas. Vissa gruvor drivs, enligt uppgift från bolaget,
utan egentlig vinst med nollresultat. Det behövs en prövningsinstans som granskar
lönsamheten i projektet innan tillstånd meddelas. Lönsamhet är i förlängningen
grunden för en hållbar utveckling, ett bra miljöarbete och en lyckad efterbehandling.
◦◦ Ekonomisk säkerhet
Förutom att den ekonomiska säkerheten på grund av felaktigt underlag kan sättas
för lågt finns även diskussioner kring säkerhetens form. Det ställs i många fall för
låga säkerheter. Det är även i många fall oklart hur säkerheten ska ställas och vilken myndighet som ska förvara denna. Man diskuterar olika former av säkerheter
och vilka som kan vara lämpliga eller inte. Det används idag i vissa fall former av
säkerheter som inte kan anses vara betryggande för sina ändamål. Exempelvis är
en moderbolagsborgen inte att betrakta som säker eftersom moderbolaget kan gå
i konkurs. Det förekommer även så kallade successiva säkerheter som ska byggas
upp under tid och som är beroende av producerad mängd. Om produktionen är
låg blir säkerheten alltså låg, men miljöpåverkan behöver inte nödvändigtvis vara
låg. Det borde således vara en absolut förutsättning att det ställs en tillräckligt hög
säkerhet redan innan verksamheten startar och det ska säkerställas att tillsynsmyndigheten snabbt och enkelt kan ta säkerheten i anspråk om det skulle behövas.
◦◦ En branschspecifik fond, stiftelse eller försäkring
Från och med den 1 januari 2010 har 33 kapitlet miljöbalken upphört att gälla.
Det innebär att den tidigare saneringsförsäkringen och miljöskadeförsäkringen
tagits bort eftersom de inte fungerade tillfredställande. Som en följd av detta upphörde också verksamhetsutövarnas avgiftsskyldighet som tidigare reglerades i
förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring. För
efterbehandling av områden som tidigare täcktes av saneringsförsäkringen kan
statliga medel sökas hos Naturvårdsverket. Förutsättningarna för detta och kraven
på innehåll i ansökan framgår av ändringar i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande (så kallade bidragsförordningen). Den reviderade bidragsförordningen gäller från och med den
1 februari 2010.
En gruvdamm med syfte att innehålla gruvavfall, vanligen anrikningssand, är att
se som en avfallsanläggning enligt 5 § förordning (2008:722) om utvinningsavfall.
Enligt 31 § samma förordning ska verksamhetsutövaren, efter att anläggningen
har avslutats och efterbehandlats, underhålla, övervaka och kontrollera anläggningen så länge som tillsynsmyndigheten bestämmer. Gruvdammar är vanligen
inte naturliga formationer och man kan diskutera om det går att uppnå en underhållsfri långtidsstabilitet i dammarna. Om inte, kommer underhållsansvaret att
kunna sträcka sig över mycket lång framtid. I vissa fall betydligt längre tid än gruvans och bolagets livslängd. Det finns därmed behov av en försäkringslösning liknande den tidigare sanerings- / miljöskadeförsäkringen. En sådan skulle underlätta
för gruvbranschen att ta ett gemensamt ansvar när staten och samhället i övrigt
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inte tillskjuter några särskilda ekonomiska medel som kan användas för att åtgärda
en bristfälligt utförd efterbehandling av ett avslutet gruvområde.
Ett framtida alternativ kunde vara att en gemensam fond eller försäkring upprättas, dit underhållsansvaret kan flyttas efter godkänd efterbehandling. En statlig
myndighet såsom SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) bör i så fall förvalta
fondens resurser.
◦◦ Ekonomiskt ansvar
I Västerbotten finns exempel på ekonomiskt och miljömässigt tveksamma verksamheter som av moderbolaget bedöms som riskfyllda och därför drivs som dotterbolag. Ur miljösynpunkt är denna lösning inte att föredra då en miljömässigt
problematisk verksamhet som borde avslutas och efterbehandlas istället drivs vidare genom ekonomiskt stöd från ett moderbolag. Det ekonomiska stödet är dock
sällan stort nog att lösa några miljömässiga problem, utan verksamheten drivs
vidare under befintliga förutsättningar till dess att den sannolikt avslutas genom
konkurs.
I det fall dotterbolaget har problem med både lönsamhet och förmågan att leva
upp till gällande miljökrav finns också små möjligheter att ompröva verksamheten, ställa högre krav på säkerhet, eller ackumulera pengar för miljöarbete eller
efterbehandling. Tillsynsmyndigheten har heller ingen möjlighet att ställa krav på
moderbolaget att åtgärda miljömässiga problem i dotterbolaget.

Riktlinjer för krav på åtgärder och åtgärdsmål
Riktlinje:
Begränsningsvärden för utsläpp från en efterbehandlad gruva bör ligga
på samma eller lägre nivå än de riktvärden som varit gällande under drift.
Överträdelser av riktvärden efter avslutad drift bör hanteras på likvärdigt
sätt som under pågående drift.
I enlighet med utvinningsavfallsförordningen 28 och 31 §§ ska verksamhetsutövaren se till att förorenat vatten och lakvatten från anläggningen tas om hand och vid
behov behandlas så att vattnet kan släppas ut från anläggningen utan att utsläppet
strider mot gällande bestämmelser om skydd för människors hälsa eller miljön eller mot villkor som gäller för verksamheten.
I en fastställd efterbehandlingsplan kan eventuella begränsningsvärden för utsläpp
efter avslutad efterbehandling fastställas på annan nivå än under drift då syftet i
det skedet är att hitta ett mätbart åtgärdsmål för att uppnå hållbara utsläppshalter
på lång sikt som är realistiska ur ett tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Nya begränsningsvärden bör på lång sikt fastställas på en nivå som inte
tillåts vara högre än vad som varit gällande under drift.
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I Västerbotten finns exempel på bolag som i efterbehandlingsplanen yrkar på utsläppsnivåer som på ett betydande sätt överskrider vad som varit gällande under
drift. Exempelvis yrkade ett bolag på ökade utsläppsvillkor från 500 kg Zn per
år till 4250 kg Zn per år efter avslutad efterbehandling. Fastställs en sådan efterbehandlingsplan uppstår konflikter i tillsynsarbetet. Hur ska tillsynsmyndigheten
ställa sig till ett villkorsbrott under drift om recipienten i ett efterbehandlingsskede
bedöms klara en 8 gånger högre utsläppsmängd?
Riktlinjen kan även motiveras utifrån tidsaspekten då driftsfasen för en gruva är
kortare än tiden för uppföljning av en efterbehandling. Utsläpp efter avslutad efterbehandling pågår normalt under längre tid än tiden för drift.
Riktlinje:
Skyddsobjekt och övergripande åtgärdsmål bör fastställas vid tillståndsprövningen och inte skilja sig åt mellan tillståndet och den slutliga efterbehandlingsplanen.
Länsstyrelsen anser att huvudregeln är att skyddsobjekten och de övergripande åtgärdsmålen ska fastställas i tillståndsprövningen och återges i tillståndet. Fastställda skyddsobjekt ska sedan kvarstå vid efterbehandlingen. Planen kan kompletteras
med ytterligare skyddsobjekt och mål om det är så att verksamheten påverkat ett
större miljöområde än vad som gick att förutsäga under prövningen. Efterbehandlingsplanen bör givetvis också kompletteras med de uppgifter och de erfarenheter
som ackumulerats under drift.
I Västerbotten finns exempel där gruvverksamhet har givit upphov till en sådan
påverkan på recipienter att bolaget inför en efterbehandling hävdat att de ursprungliga skyddsobjekten inte längre kan anses skyddsvärda.
Riktlinje:
Miljökonsekvensbeskrivningen vid en tillståndsprövning ska redogöra för
vilka effekter som uppkommer vid den planerade föroreningsbelastningen.
Den bör även redogöra för vid vilken föroreningsgrad det uppstår oacceptabla effekter på de mest känsliga arterna. Beskrivningarna bör också
omfatta mer långtgående worst-case än de hittills har gjort..I Västerbottens
län finns flera exempel där den påvisade miljöeffekten har blivit större än
vad som redovisats i miljökonsekvensbeskrivningens worst-case. En bättre
redovisning av vilken föroreningsbelastning som vattenrecipienter och
skyddsobjekt kan utsättas för vid avslut skulle underlätta för tillsynsmyndigheten att bedöma hur stora utsläpp som kan godtas. Även en eventuell
sen prövning av utsläppsvillkor för tiden efter avslut skulle underlättas av
bättre utredningar i tidigare skeden.
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Även vid gruvor där underlagsmaterialet är omfattande kan det finnas anledning
att titta på ett mer långtgående worts-case då t.ex. haverier eller andra oförutsedda
händelser kan ge upphov till extrema utsläpp. I akuta situationer finns dessutom
begränsat med tid att agera. En omfattande riskanalys kan eventuellt öka möjligheten att vidta effektiva åtgärder snabbt för att begränsa effekterna på miljön och
minska bolagets kostnader för sanering.

123

9

Fortsatt arbete

Checklista
Den checklista (bilaga 3) som tagits fram i projektet ska användas under en försöksperiod där minst tre efterbehandlingsplaner ska granskas. Utveckling av listan
bör ske under det försöksperioden och därefter kan den utvärderas. Om bolag,
konsulter eller andra myndigheter framför synpunkter på checklistan under utvärderingsperioden kan dessa nyttjas i utvecklingsarbetet med listan. Om checklistan
visar sig vara till hjälp vid granskningar av efterbehandlingsplaner kan den spridas
i första hand till myndigheter, men även till bolag och konsulter. Eventuellt kan
den i framtiden komma att delas ut redan i samrådsskedet.

Expertkunskap
I dagsläget är det stort fokus på att komma ner under vissa halter, men de biologiska värdena och påverkan på ekosystem med mera tenderar att falla bort. Frågan
är om den biologiska kunskap som finns inom Länsstyrelsen tas tillvara för att
komma fram till vilka relevanta biologiska undersökningar som bör genomföras
vid respektive miljöfarlig verksamhet.

Översyn av utvinningsavfallsförordning (2008:722)
Förordningen om utvinningsavfall bör revideras och uppdateras med funktionskrav för efterbehandling av olika utvinningsavfall och en minsta tid för kontroll
och uppföljning av verksamhetens efterbehandlingsfas som behövs för skydd mot
människors hälsa och miljön.
Det är principiellt viktigt ifall gråberg kan klassas som farligt eller inte eftersom
det kan påverka storleken på ekonomiska säkerheter och vilka efterbehandlingsmetoder som ska användas successivt under drift eller vid framtida efterbehandling av gruvområdena. Det är även viktigt med avseende på hur tillsynsmyndigheter ska tillämpa och tolka förordningen (2008:722) om utvinningsavfall.
I 5 § anges bland annat att ”Med avfallsanläggning avses inte en hålighet efter
utvinning där annat avfall än farligt avfall läggs tillbaka efter utvinning för efterbehandlingsändamål eller för konstruktionsändamål”.
Ifall gråberg kan klassas som farligt avfall är avgörande för att kunna klassa återfyllnad av gråberg till ett dagbrott som en avfallsanläggning som dessutom kan
utgöra en riskanläggning.
Andra viktiga konsekvenser är att 10 § om bestämmelserna i 27, 31 och 49 §§
inte blir tillämpliga ifall gråberg inte kan anses utgöra farligt avfall. Det påverkar
också tillämpningen av 13 § om vilka perioder utvinningsavfall får lagras.

Tillsynsstöd
Miljötillsynen för gruvverksamheter bör kunna förbättras och kvalitetssäkras i
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framtiden. Möjligen kan Länsstyrelsen ta fram en policy med generella utgångspunkter inom tillsynen som ett stöd för den enskilde tillsynshandläggaren. Ytterligare stöd för handläggare av pågående såväl som av nedlagd verksamhet bör
kunna utvecklas inom Länsstyrelsen i form av generella riktlinjer. Syftet bör vara
att underlätta för handläggaren att bedöma när och hur den ska agera i olika tillsynssituationer, för att så långt det är möjligt att undvika att olika handläggare gör
olika bedömningar av tillsynsåtgärder vid överskridande av riktvärden, diffusa
läckage och så vidare.
Policy och riktlinjer för tillsynen bör, om de kommuniceras, ge verksamhetsutövaren bättre kännedom om tillsynsmyndighetens roll och hur den kommer att hantera villkorsöverskridanden och andra händelser i verksamheten när de uppstår.
Fortfarande innehåller utsläppsvillkoren i de flesta tillstånden för gruvverksamhet
riktvärden. När riktvärden i villkor överskrids uppstår en särskild svårighet för
den tillsynshandläggare som ska bedöma om det är skäligt och rimligt att åtalsanmäla händelsen och att eventuellt förelägga om rättelse eller andra åtgärder,
och då eventuellt förenat med ett vite. Det finns alltid ett viss mått av individuell
bedömning i detta, och det uppstår ibland osäkerhet om när det är motiverat att
åtalsanmäla eller förelägga. Om det finns misstanke om brott är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla detta till polis eller åklagare. I praktiken kan det ändå vara
svårt att avgöra när de iakttagelser som görs i tillsynen bör leda till en anmälan.
Ibland framför verksamhetsutövare att tillsynsmyndighetens åtgärder upplevs som
godtyckliga eller varierande från fall till fall. Omvänt kan tillsynen upplevas som
betungande för den individuella handläggaren, eftersom det inte finns några konkreta riktlinjer som ger stöd vid valet av tillsynsåtgärd när exempelvis riktvärden i
provisoriska eller slutliga villkor överskrids. För att underlätta en likvärdig tillsyn
som är mindre personbunden och tydligare för verksamhetsutövaren, bör det därför tas fram riktlinjer för när olika åtgärder vidtas från myndighetens sida.
Riktlinjer skulle kunna underlätta bedömningen av bland annat följande tillsynsåtgärder och -situationer:
- föreläggande om rättelse
- föreläggande med vite
- åtalsanmälan vid misstanke om brott enligt miljöbalken
- omprövning av tillstånd enligt 24 kap miljöbalken, till exempel när
- verksamheten ”med någon betydelse” medverkar till att en
miljökvalitetsnorm inte följs, eller
- när villkor inte har följts, osv.
- förbud mot verksamheten (när tillstånd helt ska återkallas)
- när villkor inte har följts och myndigheten behöver bedöma när är
en avvikelse från villkor i tillståndet inte är av ringa betydelse
- villkoren i ett tillstånd inte är tillräckliga
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Riktlinjer för tillsynen bör syfta till att underlätta tillsynshandläggarens bedömning i bland annat följande avseenden:
- storleken på överskridande av ett riktvärde för exempelvis utsläpp av en metall
till vatten
- upprepade överskridanden av riktvärden för utsläpp av metaller till vatten
- eventuella skillnader mellan överskridande av prövotidsvillkor jämfört med slutliga villkor
- bolagets åtaganden
- bolagets kompetens (miljö, juridisk, ekonomisk)
- uppgifter om recipientens känslighet,
- hur allvarliga konsekvenser kan uppkomma av föroreningar från gruvverksamheten
- annan skyddsvärd natur eller miljö
- övriga omständigheter

Vattenförvaltning
Statusklassning av länets vattenförekomster ska revideras och återigen fastställas i
december 2015. Statusklassningen ska så långt som möjligt grunda sig på verkligt
dataunderlag. I de fall underlag saknas görs en expertbedömning av vattenmyndigheten. I samband med detta är det även viktigt att finna mätbara nyckeltal eller
indikatorer för att följa utvecklingen av gruvbranschens påverkan på miljömålen
såsom exempelvis giftfri miljö.
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Ordlista
ABA-test

Bestämning av ett materials produkti och gspotential. Kvoten dem emellan ska vara >3 för att
klassas som inert avfall. Dessutom ska då totalsvavelhalten också vara < 1% i avfallet.

Alkalisk

Anrikningsverk

En basisk lösning eller ett material med förmåga
att uppta vätejoner och som således är syraaeutraliserande.
Process för att separera värdemineral från gråberg för att skapa ett mervärde.
Anläggning för anrikning av malm

Avbaning

Friläggande av berggrund

Bearbetningskoncession

Deponi

En bearbetningskoncession ger innehavaren
rätten att förfoga över en påvisad utvinningsbar
mineralfyndighet. Rätten gäller i 25 år och kan
förlängas
Berg med större fragment av mineraler som
hålls samman av mer finkornigt material.
Vid höga flöden kan vatten i reningsanläggning eller vatten som på annat sätt samlats upp
i exempelvis en avloppsanläggning rinna över
- brädda - under mer eller mindre kontrollerade
former t ex via ett bräddavlopp, eventuellt till
annat dike eller vattendrag.
En vattenlösning som innehåller ämnen som har
förmågan att motverka förändringar av pH. I
naturliga system utgörs buffertverkan vanligen
av karbonater och humusämnen.
Cyklonrening innebär rening av vatten med
olika varianter av cykloner som virvlar vatten
och på så vis separerar vissa föroreningar från
vattnet.
Gruva eller annan brytningsplats i öppen dag (ej
under jord).
Förvaringsplats för avfall

Ditritus/Detritus

Dött organiskt material från växter och djur

Anrikning

Breccierad
Bräddning

Buffert

Cyklonering

Dagbrott
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Egenkontroll

EPDM-duk

Flygaska

Fyndighet
Gruvlave
Gråberg

Gränsvärde
HDPE-duk

Hydraulisk konduktivitet
Kalcit

Enligt miljöbalken 26 kap. 19§ är den som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
som omfattas av miljöbalken ansvarig för att
miljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och
dokumenteras. Verksamhetsutövare till sådan
verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det.
Töjbar duk men även elastisk och har en lång
livslängd. Duken är opåverkad av vatten, köld,
värme, töjningar, UV-strålning och de flesta kemikalier. Våderna skarvas med en tillsatt primer,
varmvulkning eller genom svetsning.
Aska från stoftavskiljningen av rökgaser från
förbränning. Kännetecknas av hög alkalinitet,
höga halter lättlösliga salter samt höga koncentrationer farliga oorganiska ämnen. Har generellt hög hållfasthet och används ibland som
konstruktionsmaterial till exempel med slam.
Bergförekomst som innehåller förhöjda halter
av metaller.
Se lave. 		
Berg som inte innehåller malm och som måste
bort för att nå malmen och kan vara förorenat
eller inte förorenat, mixade storlekar, ett avfall
som oftast brukar läggas i upplag i gruvans närhet.
En haltgräns som om den överskrids kan innebära juridiska, ekonomiska eller andra påtagliga
konsekvenser. Se även riktvärde.
Homogen duk med låg elasticitet och tål relativt liten töjning och är därför inte lämplig att
använda ifall det finns risk för sättningar i underliggande material. Duken blir spröd vintertid
och utläggning måste göras under sommarhalvåret. Duken påverkas mycket lite av UV-strålning och påverkas inte av vatten eller de flesta
kemikalier.
Ett mått på jordens förmåga att leda vatten.
Benämningen på mineralet CaCO3 som vanligen utgör kalksten
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Kis

Sulfidmineral

Klarning

Sedimentation av partiklar

Klarningsbassäng

Lavfällning

Sedimentationsbassäng/poleringssteg för fastläggning av partiklar
Vatten eller annan vätska som efter att ha varit
i kontakt med avfallet lämnar en avfallsanläggning eller samlas upp i anläggningen och som
kan ha skadliga effekter på miljön om det inte
behandlas på lämpligt sätt
Uppfordringsverk vid gruva, rymde hiss eller
spel för transport av malmen ur underjordsgruva
Rivning av gruvlaven

Länshållning

Tömma något på vatten

Malm

Ort

I naturen förekommande metallhaltig mineralkoncentration som är brytvärd. Ett ekonomiskt
begrepp.
Alkalisk restprodukt från massaindustrin bestående av finkornigt kalciumkarbonat.
Databas hos miljömyndigheter med information
om identifierade och riskklassade förorenade
områden. Idag ersatt med databasen ”EBHstödet”
Naturligt förekommande fyndigheter i jordskorpan av energimineral, malmer, industriella mineral och bergarter avsedda för byggnads- eller
anläggningsändamål eller andra organiska eller
oorganiska ämnen som inte är vatten
Sammanhängande berg som innehåller förhöjda
halter av mineral
Gruvgång under jord

Ospecificerad morän

Morän av ospecificerad, ej bestämd, kornstorlek

Perkolera
Permeabilitet

Vatten från nederbörd som rör sig nedåt genom
marken mot grundvattenytan
Genomträngningsförmåga

Prospektering

Leta mineral

Lakvatten

Lave

Mesakalk
MIFO-databas

Mineralfyndighet

Mineralisering
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Provbrytning

Ramp
Recipient
Reducerande förhållanden
Riktvärde

Rötslam
Silikater
Slig
Sulfidmalm
Suspenderade ämnen
Tonnage
Torrsubstans
Undersökningstillstånd

Upplag

Utförs för att undersöka möjligheterna till en
framtida gruvbrytning. Innebär oftast att en mindre del mineraliserat berg tas ut för provanrikning för att kunna beräkna kostnader och
lönsamhet för en ordinarie gruvdrift.
Transportväg i form av en lutande tillträdestunnel.
Grundvattenmagasin eller ytvattenområde som
tar emot process- eller lakvatten från gruvområdet: det ”mottagande” vattendraget.
Redoxförhållande som innebär syrefria förhållanden där syre inte finns att tillgå för kemiska
reaktioner
Inte juridiskt bindande. Brukar anges vara ett
värde som, om det överskrids, innebär en skyldighet för tillståndshavaren att vidta åtgärder så
att värdet kan nås. Se även gränsvärde.
Rötat slam från avloppsreningsverk
Grupp av kemiska föreningar innehållande kisel
och syre
Krossad och mald malm som anrikats
Innehåller metaller i förening med grundämnet
svavel
Mått på uppslammade partiklar i vattnet, mg/l
Tidigare en volymenhet (ca 2,83 m3) numera
används det främst för att ange ett fartygs storlek, volym eller vikt.
(förkortat ts) är den mängd (%) torrt material
som återstår efter fullständig torkning av materialet.
Ett undersökningstillstånd ger ensamrätt till
undersökning, tillträde till marken inom undersökningsområdet och företrädelserätt till bearbetningskoncession. Undersökningstillstånd ger
inte rätt att bedriva undersökningsarbete som
inte stämmer med de miljöregler som kan gälla
för området. Ansökan om dispens gör hos Länsstyrelsen.
En konstruerad anläggning för deponering av
fast avfall på markytan
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Utvinning

Varp

En verksamhet som bedrivs ovan eller under
jord och som innebär att man genom brytning,
borrning av borrhål, bearbetning eller på andra
sätt utvinner en mineralfyndighet
Avfall från prospektering, utvinning eller bearbetning, avfall från lagring av en mineraltillgång
och avfall från driften av bergtäkt
Gråberg, ofta i upplag.

Vattenuppfordring

Uppumpning av vatten

Vittring

Nedbrytning, sönderdelning av berg, sand, lera
och lösta ämnen genom olika mekaniska, kemiska och biologiska processer

Utvinningsavfall

Förkortningar
EBH
MIFO
NSG
NUTEK
SGU

Efterbehandling (av förorenade områden)
Metodik för Inventering av Förorenade Områden
Nämnden för statens gruvegendom
Närings- och teknikutvecklingsverket, numera
Tillväxtverket
Statens geologiska undersökning
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Checklista granskning av efterbehandlingsplan (vs
vägledningsmaterial förorenade områden)
Denna checklista är avsedd för Länsstyrelsen i Västerbottens arbete med
att granska efterbehandlingsplaner för gruvor vid prövning och tillsyn. Alla
frågor behöver inte besvaras fullständigt samtidigt som det kan finnas
andra viktiga frågor än de som anges här som särskilt måste besvaras. Vid
prövning förekommer det ofta att de uppgifter som behövs för en
fullständig efterbehandlingsplan finns på andra platser i ansökan. Då bör
det finnas en tydlig hänvisning till detta i efterbehandlingsplanen.
I fliken Hänvisningar och förklaringar finns mer information samt länkar till
relevanta dokument. (Inledande text! Hur ska frågorna tolkas? Hur vill vi ha ebhplanen, ex
hänvisningar till övrigt underlag i ansökan där det är aktuellt)

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL
Vilka skyddsobjekt (människa, miljö, naturresurser) kan påverkas av
föroreningarna?
- finns särskilt starkt skydd för vissa objekt (exv Natura 2000, reservat)
- finns särskilt känsliga grupper av människor som kan exponeras?
Finns lämpliga övergripande åtgärdsmål?
- berörs alla skyddsobjekt
- förekommer särskilt skyddsvärda biotoper eller arter?
- framgår vilka störningar som på ett övergripande sätt är acceptabla eller
oacceptabla utifrån risker för skyddsobjekten?
- är målen satta i ett kort och långt tidsperspektiv?
Framgår vilka relevanta aspekter i figur 1 som har beaktats när målen har tagits
fram?
UNDERSÖKNINGAR & UTREDNINGAR
Finns tillräckligt underlag för riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och
formulering av mätbara åtgärdsmål? Sammanfattande slutsatser av utredningar
med hänvisning till underlaget bör finnas med i planen
- fys- /kem och biologiska undersökningar av omgivningen (land- och
vattenmiljöer)
- hydrologiska undersökningar (grundvatten, ytvatten, vattenbalans,
strömningsförhållanden)
- geologiska och geofysiska undersökningar (sprickzoner)
- karakterisering av avfallsslag (ABA tester, metallinnehåll, lakbarhet)
- markundersökningar (industriplaner, vägar med mera)
- ev lukt, damning och buller
Är provtagningen av avfallet representativ? (även återfyllnad, avfall för
anläggningsändamål) - viktigt att både malm och gråberg analyserats samt att
provernas lokalisering visats i karta

RISKBEDÖMNING
Finns en konceptuell modell?
Innehåller modellen information om betydande föroreningskällor,
spridningsvägar och skyddsobjekt?
Anläggningsdelar: gruvan, industriplan, malmplan, gråbergshög, moränhög,
anrikningsverk, sandmagasin, sedimentationsdammar, reningsanläggning,
vägar och diken, kemikalieförvaring
Föroreningskällor
Vilka föroreningar förekommer eller kan förekomma? (lista i hänvisningar)
Finns uppgifter om bakgrundshalter samt om och hur dessa har betydelse för
bedömningen av risker och åtgärdsbehov?
Var överskrider uppmätta halter bakgrundshalter?
Vilka medier (mark, grundvatten, ytvatten, sediment) är förorenade och i vilken
grad? (länk till normer, mkn osv)
Var är föroreningarna lokaliserade? (gärna karta över föroreningars utbredning)
I vilken form förekommer föroreningen?
Finns sammanställning och statistik över föroreningsförekomster (halter,
mängder) och föroreningsspridning (mängd per tidsenhet)
Spridning
Vad visar ABA-tester, laktester osv
Vilka frigörelsemekanismer kan leda till spridning?
Vilka transportvägar finns inom och mellan olika medier?
Sker omvandling och nedbrytning av föroreningar vid källan, under transport eller
i organismer?
Skyddsobjekt
Vilka exponeringsvägar är aktuella?
Finns risk för akuta negativa effekter på miljö och hälsa?
Vilka framtida negtiva miljö- och hälsoeffekter kan uppstå?
Föroreningsmängd och belastning
Hur stor är mängden föroreningar i olika medier?
Hur stor är belastningen på omgivningen?
Finns andra källor som bidrar till belastningen?
Påverkar belastningen naturresursernas kvalitet?
Förändring över tid
Förväntas risker och belastning vara oförändrade, öka eller minska?
Vilka episodiska händelser, kort- och långsiktiga förändringar som förändrar
riskbedömningen och belastning kan identifieras? (exempelvis dammras, skred i
upplag eller förlorad vattentäckning)
Riskreduktion - slutsats av riskbedömningen
Vilken riskreduktion behövs för att riskerna ska vara acceptabla?
Vilka former av riskreduktion kan på kort och lång sikt minska riskerna till
acceptabel nivå (reduktion av föroreningskälla, spridning och exponering)? Ta
bort?

ÅTGÄRSUTREDNING
Anläggningsdelar: gruvan, industriplan, malmplan, gråbergshög, moränhög,
anrikningsverk, sandmagasin, sedimentationsdammar, reningsanläggning,
vägar och diken, kemikalieförvaring
Finns en översiktlig beskrivning av olika åtgärdsmetoder?
Finns ett antal åtgärdsalternativ utredda?
Redovisas ett nollalternativ, olika teknikalternativ inkl BAT och maxalternativ
Är åtgärderna av engångskaraktär?
Vilket underhåll och skötsel kräver åtgärderna?
Redovisas efterbehandlingsalternativ som begränsar den planerade framtida
markanvändningen så lite som möjligt?
Risk för återkontaminering?
Finns en beskrivning av eventuella risker som kan orsakas av planerade
åtgärder? (exv utökad lakning pga ändrade redox-förh vid täckning)

RISKVÄRDERING
Har åtgärdsalternativen utvärderats utifrån följande aspekter (gärna
sammanfattat i matris)
- måluppfyllelse avseende riskreduktion utifrån de övergripande åtgärdsmålen.
- uppfyllelse av miljömålen som följdeffekt av åtgärderna (exv begränsad
klimatpåverkan - transporter)
- klimatpåverkan vid genomförandet och efter åtgärd
- tekniska aspekter, inkl tillgänglighet, genomförbarhet, beständighet,
reparerbarhet, kontrollbarhet, förbrukning av naturresurser (exv morän)
- skötsel och underhåll
- tidsaspekter (val av täckmaterial, uppfyllnad av gruvan osv)
- risker under åtgärdsutförandet? (Arbetsmiljö, risk för miljöolyckor)
- ekonomi, kostnad för genomförande och skötsel
- "mjuka" parametrar, så som inverkan på allmänna och enskilda intressen,
estetiska värden och psykologiska faktorer?
MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL
Finns det en tydlig koppling mellan de mätbara åtgärdsmålen och de
övergripande åtgärdsmålen?
Är de mätbara åtgärdsmålen mätbara?
Täcker mätbara åtgärdsmålen berörda medier?
Behövs mätbara åtgärdsmål under genomförandeskedet?
KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
Långsiktighet - framgår när bolagets kontroll upphör
Hur kommer de mätbara åtgärderna att kontrolleras
Kommer det tydligt att framgå av tillståndet att det gäller fram till avslutad
efterbehandling.

Hänvisning:

Miljörättsliga
förutsättningar

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsmål
Övergripande
åtgärdsmål

Åtaganden vid prövning

Naturvårdsverkets
utgångspunkter
för efterbehandling

Från NV rapport 5978,
med tillägg från Lst Västerbotten

Ekonomiska
förutsättningar

Platsspecifika
förutsättningar

Aktörers policy
och ståndpunkter

• Bör formuleras tidigt i processen
• Anger vilken användning eller funktion ett område är tänkt att ha efter åtgärd
• Anger vilken påverkan eller vilka störningar som kan accepteras i omgivningen
• Tar hänsyn till många olika faktorer
• Bör leda till en permanent åtgärd
• Kan uttryckas på olika sätt, till exempel som minskad föroreningsspridning till omgivningen
• Bör kunna omvandlas till mätbara åtgärdsmål
• Möjligheten att uppnå målen ska utredas i efterföljande steg; riskbedömningen, åtgärdsutredningen och
riskvärderingen

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL
Länk till utvinningsavfallsföro

UNDERSÖKNINGAR & UTREDNINGAR
Rätt underlag till efterföljande moment
(riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering)
är det som krävs.

Hänvisning:

RISKBEDÖMNING
Vilka risker innebär föroreningarna idag och i framtiden?
Vilken belastning innebär föroreningarna idag och i framtiden?
Vilken minskning av risken krävs för att nå de övergripande åtgärdsmålen?
Vilka risker kan uppstå under åtgärdsfasen (första bedömning)?

Hänvisning:

Läs mer i rapporten
"Riskbedömning av
förorenade områden"
(NV 5977)

Kommissionsbeslut om karakterisering av gruvavfall

Exempel på föroreningar som ofta förekommer vid gruvdrift
zink
koppar
bly
kadmium

arsenik
andra metaller kan också förekomma i förhöjda halter, exv barium,
antimon osv
lågt pH
cyanidföreningar

kväveföreningar, både från sprängningar och cyanidlakning
(gödande samt ibland toxiska halter av ammoniak vid högt pH)
tiosulfater - påverkar syrehalt, pH och löslighet för metaller

Relevant lagstiftning, vägledning osv.
Prioämnesdirektivet
Mkn för fisk och musselvatten
Särskilt förorenande ämnen
NVs vägledning angående avfall i anläggningsändamål
EU-kommissionens beslut angående inert avfall
BAT-referensdokument - sammanfattningen på svenska
BAT-referensdokument

ÅTGÄRSUTREDNING
• Reducera risker så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt
• Bästa tillgängliga teknik utan orimliga kostnader
• Åtgärder bör vara av engångskaraktär
• Hushålla med naturresurser
• Så få begränsningar i markanvändningen som möjligt
• Minimera risken för återförorening
• Utför åtgärder innan situationen förvärras
• Omöjliggör inte ytterligare efterbehandling om föroreningar lämnas kvar

Hänvisning:

RISKVÄRDERING
• Riskvärdering är en avvägning mellan relevanta aspekter inom miljö, teknik, ekonomi och andra intressen
• Riskvärderingen bör utföras i nära samråd mellan huvudman, tillsynsmyndighet och andra berörda, i vissa
fall också med allmänheten
• För en smidig process bör alla berörda vara överens om: val och definition av kriterierna samt hur dessa
ska utvärderas och vägas samma

Hänvisning:

MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL
• Minst ett, men ofta flera mätbara åtgärdsmål bör formuleras
• Det ska finnas en tydlig koppling mellan mätbara och övergripande åtgärdsmål
• Måluppfyllelsen bör kunna verifieras till exempel genom kontrollprogram för utförande- och
omgivningskontroll
• Kan följa samma upplägg som för övergripande åtgärdsmål och till exempel uttryckas som minskning av
föroreningsspridning till omgivningen

Hänvisning:

Kommissionsbeslut om beräkn

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

När upphör bolagets kontroll
28 § Den som driver en avfallsanläggning ska skaffa sig
kännedom om
1. de egenskaper som avfallet har i fråga om att lämna ifrån
sig lakvatten och om de föroreningar som lakvattnet innehåller
eller kan komma att innehålla, och
2. avfallsanläggningens vattenbalans.
Den som driver en avfallsanläggning ska se till att förorenat
vatten och lakvatten från anläggningen tas om hand och vid
behov behandlas så att vattnet kan släppas ut från anläggningen
utan att utsläppet strider mot gällande bestämmelser om skydd
för människors hälsa eller miljön eller mot villkor som gäller
för verksamheten.
Avslutning av en avfallsanläggning
29 § Den som driver eller avslutar en avfallsanläggning ska se
till att det område som har påverkats av anläggningen
efterbehandlas i samband med att anläggningen avslutas. Utöver
det som följer av 2 kap. 8 § miljöbalken ska skador på området
så långt det är möjligt och rimligt avhjälpas med beaktande av
skyddet av mark- och vattenkvalitet, djur- och växtliv,
naturliga livsmiljöer, landskapsbilden, framtida markanvändning
samt andra hälso- och miljöaspekter.
30 § En avfallsanläggning får anses som avslutad först när
åtgärderna för efterbehandling och de åtgärder som i övrigt
behövs för att avsluta anläggningen har inspekterats och
godkänts av tillsynsmyndigheten.
31 § Efter att en avfallsanläggning har avslutats ska
verksamhetsutövaren i den utsträckning som det behövs med
hänsyn till säkerheten och skyddet för människors hälsa och
miljön under den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, se till
att
1. avrinningsöppningar och bräddavlopp hålls rena och fria,
2. mät- och kontrollutrustning har god funktion,
3. anläggningen i övrigt underhålls, övervakas och
kontrolleras, och
4. brister avhjälps.
Bestämmelsen i 28 § ska tillämpas på den avslutade anläggningen
som om den fortfarande vore i drift.
32 § Tillsynsmyndigheten får besluta att tillsynsmyndigheten
ska ta det ansvar som verksamhetsutövaren har enligt 31 §.
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