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Samråd inför tillståndsansökan för fortsatt och 
utökad verksamhet vid LKAB Malmberget, 
Gällivare kommun

Redogörelse för ärendet
LKAB Malmberget, nedan bolaget, avser att hos Mark- och miljödomstolen i Umeå 
ansöka om ett nytt samlat grundtillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för fortsatt och 
utökad verksamhet i Malmberget. Verksamheten kan även komma att kräva tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (så kallat Natura 2000-tillstånd) samt dispens enligt 
artskyddsförordningen.

Bolaget anger att ansökan kommer att omfatta idag pågående verksamhet, med 
befintliga produktionsanläggningar och tillhörande kringverksamheter, inom och i 
direkt anslutning till nuvarande gruvindustriområde i Malmberget. Härutöver kommer 
ansökan omfatta viss utökad verksamhet med etablering och drift av:

 Ett nytt apatitverk för produktion av apatitkoncentrat.

 Utökade sand- och klarningsmagasin.

 En reservdeponi för sidoberg.

 Deponier för kalkavfall och inert avfall.

Bolaget anger sammanfattningsvis att ansökan kommer att omfatta begäran om tillstånd 
till:

 Brytning och uppfordring av upp till 20 miljoner ton järnmalm per år.

 Bortledande av yt- och grundvatten från bland annat gruvan samt utsläpp av 
överskottsvatten till recipient.

 Produktion av upp till 14 miljoner ton järnmalmsprodukter, varav upp till 9 
miljoner ton pellets.

 Produktion av apatitkoncentrat ur fallande mängder anrikningssand och den så 
kallade mullfraktionen av sidoberget.
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 Deponering av erforderliga mängder vått och torrt utvinningsavfall i form av 
anrikningssand och sidoberg.

 Deponering av kalk och inert avfall.

Verksamheten omfattas av lagen (1998:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).

Länsstyrelsen i Norrbottens län, nedan länsstyrelsen, har getts möjlighet att lämna 
synpunkter avseende avgränsningssamrådet enligt 6 kap. 29 § miljöbalken och samråd 
enligt 13 § Sevesolagen.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen vidhåller vad som framförts vid det muntliga samrådsmötet den 2-3 
december 2021 (se bilaga 1 ”Minnesanteckningar - avgränsningssamråd avseende 
ansökan om nytt tillstånd LKAB Malmberget, Gällivare kommun”, bolagets beteckning 
2021-113446) och lämnar härmed allmänna synpunkter på bolagets kommande ansökan 
utifrån det underlag som har presenterats i ärendet. Eftersom förutsättningarna har 
ändrats efter genomfört samråd avseende LKAB Malmbergets verksamhet till att nu 
även innefatta den samlade verksamheten gällande LKAB Malmberget och Hybrit, där 
samråd kommer att hållas under vårvintern 2022, så är de synpunkter länsstyrelsen nu 
lämnar begränsade till det underlag som presenterades avseende LKAB Malmberget om 
så inte annat anges nedan. Eftersom förutsättningarna har ändrats så innebär det att även 
de synpunkter som nu framförs kan komma att justeras utifrån vad som framkommer i 
det samlade samrådsskedet gällande LKAB Malmberget och Hybrit. Detsamma gäller 
de synpunkter som framförts muntligt vid samrådsmötet den 2-3 december 2021. 
Länsstyrelsen vill vara tydlig med att de synpunkter som nu lämnas inte är heltäckande 
utan kommer att kompletteras och utvecklas i samband med kommande samråd för den 
samlade verksamheten gällande LKAB Malmberget och Hybrit.

Avgränsning av sökt verksamhet
Länsstyrelsen uppfattar att ansökan kommer att omfatta den idag pågående 
verksamheten och en viss utökad verksamhet där bolaget anger att ansökan medför 
ingen förändring av markdeformationernas slutliga utbredning, men dess 
utbredningstakt kan komma att öka något vid en högre bryttakt i gruvan. Ansökan kan 
komma att medföra nya markanspråk. Länsstyrelsen anser att det bör tydliggöras 
gällande eventuella effekter och konsekvenser utifrån de nya markanspråken. Vidare 
anser länsstyrelsen att det bör beaktas vad markdeformationernas utbredningstakt kan 
komma att innebära för industri- eller verksamhetsområdet i förhållande till 
omgivningen.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt med tydlighet i handlingar som ligger till grund för 
konsekvens- och tillåtlighetsbedömningar och framförallt med anledning av vad som 
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kan komma att regleras genom det allmänna villkoret efter eventuell tillståndsdom i ett 
ansökningsmål.

För att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att en tillståndsgiven verksamhet 
bedrivs inom de ramar som har fastslagits i samband med tillåtlighetsprövningen måste 
sökt verksamhet, där så är möjligt, också preciseras på ett kartunderlag med sådana 
detaljer som möjliggör självständig utvärdering.

Länsstyrelsen anser att redovisningar av kartor och ritningar i ansökningsunderlag som 
presenteras enbart i figurer över olika väsentliga verksamhetsdelar i löpande text med 
oklart läge och förhållande till omgivningen inte ger förutsättningar för kritiskt 
granskande, utvärdering eller tillförlitliga bedömningar i övrigt.

Enligt 22 kap. 1 § 1p. miljöbalken ska en ansökan i ett ansökningsmål vara skriftlig och 
innehålla ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på 
platsen, om produktionsmängd eller liknande, om användningen av råvaror, andra 
insatsvaror och ämnen och om energianvändning. Enligt 22 kap. 25 § 2p. miljöbalken 
ska en dom, som innebär att tillstånd ges till en verksamhet, i förekommande fall 
innehålla bestämmelser om verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och 
tekniska utformning i övrigt.

För att ge förutsättningar för kritiskt granskande, utvärdering eller tillförlitliga 
bedömningar i övrigt i samband med tillståndsprövningar och tillsyn anser länsstyrelsen 
att bolaget ska bilägga kartor och ritningar med tydligt angivna koordinater (SWEREF 
99) över planerade verksamhetsområden inklusive väsentliga anläggningsdelar av 
verksamheten. Det kan röra sig om gruvindustriområdet och dess yttre 
verksamhetsgräns, deponiernas utbredning och slutliga utformning till yta och höjd, där 
omständigheterna kring deponering i håligheter bör beskrivas både tekniskt och 
säkerhetsmässigt samt med avseende på miljön för närboende med avseende på 
Kaptens- och Fabiangropen i förhållande till Östra Malmberget samt andra berörda 
områden.

Länsstyrelsen anser även att det bör klargöras hur det undersökningsarbete/ 
prospektering som bedrivs i undersökningsorterna samtidigt som gruvbrytningen pågår 
förhåller sig till ansökans och miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning. Dels vad 
som ingår och/eller inte ingår och orsakerna till detta.

Boendemiljö
Länsstyrelsen har i sin myndighetsroll många olika delar att ta hänsyn till, däribland 
barnrättsperspektivet och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. När 
det gäller boendemiljön i Malmberget har myndigheten särskilt att beakta Mål 6: ”Rent 
vatten och sanitet för alla” samt Mål 11: ”Hållbara städer och samhällen”.

Länsstyrelsen uppfattar att det finns många faktorer som påverkar boendemiljön både i 
Malmberget och Koskullskulle i förhållande till bolagets nuvarande samt planerade 
verksamhet i Malmberget/Vitåfors. Gruvbrytningen och dess kringverksamhet ger 
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däribland upphov till seismisk aktivitet, vibrationer, deformationer och sättningar, buller 
och damning. 

Boende i Malmberget, däribland Östra Malmberget (Malmsta) vittnar om nästintill 
dagliga störningar från gruvverksamheten såsom skalv, vibrationer, markrörelser och  
sättningar, som resulterar i följdeffekter såsom osäker dricksvattenförsörjning med 
missfärgat/otjänligt dricksvatten och skadade avloppsledningar. Länsstyrelsen uppfattar 
att skalven har ökat i omfattning och antal i Malmberget sedan år 2007, vilket även är 
en bild som bekräftas av närboende särskilt vad gäller de senaste åren. Till det kommer 
även störningar från buller och damning både från gruvverksamheten, men 
indirekt/direkt även i samband med avveckling/rivning av bostäder i Malmberget och 
den staketflytt som sker med upplevd olägenhet av boende. 

Länsstyrelsen uppfattar att det som från början framställdes som ett utvecklingsområde i 
Malmberget blir mer och mer likt ett avvecklingsområde med de utmaningar som det 
innebär. Rekreationsområden försvinner eller minskar, lekparker/lekplatser försvinner, 
det finns sämre möjligheter till uppkoppling mot internet jämfört med andra invånare i 
Gällivare. Länsstyrelsen konstaterar att mycket av infrastrukturen är starkt påverkad i 
området, vilket gör att området i nuläget inte kan uppfattas som en väl fungerande och 
trivsam del av samhället.

Länsstyrelsen har i samband med samrådet fått ett flertal yttranden ställda till bolaget 
från närboende för kännedom. Länsstyrelsen har även i det löpande tillsynsarbetet 
mottagit synpunkter om boendemiljön. Länsstyrelsen har bland annat uppfattat att 
boende, både barn och vuxna, vaknar mitt i natten av störningar/skalv från 
gruvverksamheten och beskriver rädsla, oro och störd sömn som en konsekvens. Det har 
även beskrivits obehagskänsla av stora maskiner som kommer och river byggnader i 
områden där människor fortfarande bor kvar.

Utifrån barnrättsperspektivet är det av vikt att vid alla beslut som rör barn i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa, en trygg och säker miljö och uppväxt. 
Saker som i nuläget inte uppfattas vara självklara i Malmberget med anledning av den 
gruvinducerade påverkan som föreligger, däribland skakningar, instängsling, rivning av 
fastigheter och påverkan på dricksvatten. Sekundära effekter såsom upplevd trygghet, 
meningsfull fritid i närområdet behöver även beaktas.

Länsstyrelsen uppfattar situationen, som den är just nu som begränsande för den 
enskilde vad gäller möjligheten att flytta från området då möjligheten att sälja 
fastigheten på den öppna marknaden får betecknas som begränsade givet den påverkan 
gruvverksamheten har på området. 

Länsstyrelsen anser att det är rimligt att bolaget i samband med avveckling av samhället 
bör behandla alla lika, oavsett om man bor i ett utvecklings- eller avvecklingsområde 
och verka för att det finns möjlighet att antingen välja nyckel mot nyckelprincipen eller 
en summa pengar, motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent, som bolaget angett i 
informationsmaterial däribland till villaägare i Kiruna och Malmberget.
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Av domskälen till mark- och miljödomstolens deldom meddelad den 19 maj 2015, mål 
nr M 2090-06, framgår det att det inte går att förutsäga när seismiska händelser kommer 
att inträffa i Malmberget, men att det finns viss möjlighet att ange var det finns risk för 
seismiska händelser. Möjliga åtgärder för att reducera den seismiska aktiviteten är 
produktionsstyrning, brytningssekvensiering och temporär avstängning av områden. Av 
bolagets samrådsunderlag framgår det att den åtgärd som med säkerhet ger effekt är att 
avveckla gruvnära industriområden, vilket är i linje med vad som även framgick i nyss 
nämnda mål. Frågan är dock vad bolaget menar med gruvnära industriområden? Detta 
bör tydliggöras. Länsstyrelsen anser att viss vägledning kan fås i denna fråga utifrån vad 
som framgår i domskälen till nyss nämnda deldom där domstolen anger vad som avses 
med en godtagbar störning. Mer om detta framgår nedan.

Länsstyrelsen konstaterar att det fastslagits i domskälen till mark- och miljödomstolens 
deldom meddelad den 19 maj 2015, mål nr M 2090-06, att ”[…] bolaget ska verka för 
att bostäder avvecklas i områden där störningarna är så omfattande till följd av 
seismisk aktivitet, att det inte är att betrakta som en acceptabel boendemiljö.” Vidare 
framgår det av domstolens bedömning att ” […] vad som är att betrakta som acceptabel 
nivå ur vibrationssynpunkt är de begränsningsvärden ur komfortsynpunkt som i denna 
deldom föreskrivs när det gäller vibrationer till följd av sprängning d.v.s. 6 mm/s dagtid 
(kl. 07.00-22.00) och 3 mm/s nattetid (kl. 22.00–07.00). Värdena avser högsta 
svängningshastighet, mätt som komponentmax (PCPV), i sockeln på enskilda 
bostäder”.

En godtagbar nivå är sålunda enligt mark- och miljödomstolen 6 mm/s dagtid och 3 
mm/s nattetid. Såsom länsstyrelsen anfört ovan har störningarna ökat i Malmberget och 
det finns i princip nästintill inget område som kan anses vara opåverkat av 
gruvbrytningen. 

Länsstyrelsen är i nuläget av den uppfattningen att frågan om markrörelser/vibrationer 
är en fråga som tangerar tillåtligheten för verksamheten och att det inte är otänkbart att 
tillåtligheten kan komma att ifrågasättas med ledning av 2 kap. 9 § miljöbalken då 
verksamheten kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen anser det vara angeläget att bolaget i kommande tillståndsansökan med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning beskriver hur bolaget avser att hantera den 
sökta verksamhetens effekter på boende och livsmiljö för att så långt möjligt och rimligt 
minimera störningar. Störningar som länsstyrelsen i nuläget uppfattar som omfattande. 
Bolaget bör konkretisera och beskriva hur det avser att hantera problematiken och 
framförallt när i tiden så kan ske.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen konstaterar att bolaget i samrådsunderlagets avsnitt 6.1.2 avseende natur- 
och kulturvård samt friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken anger att riksintresset 
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avseende värdefulla ämnen eller material har lämnats företräde gentemot riksintresset 
för kulturmiljövården i området. Länsstyrelsen vill dock påpeka att även om 
riksintresset värdefulla ämnen eller material har lämnats företräde ska påverkan på 
grund av fortsatt gruvdrift/samhällsomvandling med åtföljande markdeformationer 
bedömas för riksintresset för kulturmiljö.

Vad gäller avsnitt 7.7 avseende kulturmiljö i nyss nämnda samrådsunderlag framgår att 
effekterna av gruvverksamheten förmildras genom att kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader har eller kommer att flyttas till nya platser i Koskullskulle eller Gällivare 
(Repisvaara), alternativt genom grundlig dokumentation av byggnader inför rivning. 
Länsstyrelsen vill dock påpeka att dokumentation av byggnader inte är någon 
kompensation eller kompensationsåtgärd för att minimera skadan på riksintresset för 
kulturmiljö, enligt 16 kap. 9 § miljöbalken.

I Östra Malmberget finns en begravningsplats som är lagskyddad, som ska finnas kvar 
och vara tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelsen undrar hur bolaget avser säkerställa 
att gruvbrytningen inte äventyrar begravningsplatsen och möjliggör att det är säkert att 
vistas där samt ta sig till och från begravningsplatsen.

Länsstyrelsen anser att bolaget i tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning ska redovisa och bedöma påverkan för riksintresset för kulturmiljö på grund 
av fortsatt gruvdrift/samhällsomvandling och åtföljande markdeformationer. Det gäller 
framför allt för de delar av riksintresset för kulturmiljö som inte behandlats i tidigare 
kulturmiljöanalyser för riksintresset Malmbergets kulturmiljö. För att minimera skadan 
på riksintresset för kulturmiljö behöver bolaget redovisa och bedöma behovet av 
eventuella kompensationsåtgärder, enligt 16 kap. 9 § miljöbalken. Exempelvis behovet 
av flytt av ytterligare kulturbyggnader från områden som inte tidigare varit föremål för 
dialoger/överenskommelser i samverkansgruppen LKAB/Gällivare 
kommun/Länsstyrelsen. Innehållet i kulturmiljöanalysen ska redovisas och bedömas i 
relation till uttrycken för riksintresset för kulturmiljö (Se Riksantikvarieämbetets beslut 
som redovisar uttrycken för riksintresset). För framtagandet av kulturmiljöanalysen ska 
person/personer med kulturmiljökompetens anlitas. Det är inte tillräckligt att utföraren 
har allmän miljökompetens. 

Det är viktigt att ovanstående krav på innehåll tydligt framgår i bolagets ansökan 
inklusive miljökonsekvensbeskrivningen. Detta för att undvika onödiga förseningar i 
tillståndsprocessen på grund av att länsstyrelsen blir tvungen att begära in 
kompletteringar för att ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla 
kraven enligt 6 kap. 11 § miljöbalken samt 16 kap. 9 § miljöbalken.

Länsstyrelsen anser att det inte är osannolikt att det kan föreligga behov om att 
föreskriva villkor vad gäller kulturmiljöfrågorna, exempelvis att byggnader som är 
nedmonterade och finns lagrade på ett visst ställe senast ett visst datum ska sättas upp 
och iordningsställas med vissa funktionskrav. 
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Vatten
Länsstyrelsens yttrande avgränsas till de delar som rör ytvatten och grundvatten. 
Yttrandet fokuserar på de delar som måste finnas med i en kommande 
miljökonsekvensbeskrivning för den tänkta verksamheten i Vitåfors. 

Länsstyrelsen anser att det behövs detaljerade underlag från fältinventeringar av 
hydromorfologiska förhållanden, beskrivning av habitatens funktion och arter samt data 
från provtagningar som visar nuvarande miljötillstånd i de vattenmiljöer som kommer 
att påverkas av verksamheten och eventuella referensområden. Dessutom behövs 
underlag som visar hur den sökta verksamheten kommer att påverka miljötillståndet i 
berörda vatten utifrån ovan nämnda aspekter samt om och hur vattenmiljöerna kan 
återställas. 

Länsstyrelsen bedömer att den sökta verksamheten kan komma att påverka samtliga 
miljökvalitetsfaktorer för den eller de vattenförekomster som utgör recipienter. 
Länsstyrelsen anser att tillstånd enligt Natura 2000 behövs då Natura 2000-området 
Torne och Kalix älvar berörs av verksamheten. I avsnittet nedan avseende ”Naturvärden 
och Natura 2000-områden” redogör länsstyrelsen ytterligare för sin inställning i frågan.

För att kunna bedöma kemisk påverkan på berörda recipienter samt för att kunna avgöra 
om ekologisk eller kemisk status enligt vattenförvaltningsförordningen riskerar att 
försämras som följd av verksamheten ska den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen innehålla information om:

 Den kemiska sammansättningen (innehållet av ämnen/föroreningar) i det vatten 
som kommer att släppas ut. Om vatten av olika kvalitet kommer att släppas ut 
till olika recipienter behöver sammansättningen klargöras för vart och ett av de 
olika typerna av utsläppsvatten, inklusive riskbedömning för utsläppsämnena 
och halter som kan uppstå i vattenmiljöerna. Data ska redovisas detaljerat i 
ansökan i tabeller eller i bilagor med relevanta enheter (inte bara ämnen i Havs- 
och Vattenmyndighetens (HaV) föreskrift HVMFS 2019:25 och tillhörande 
bedömningsgrunder). Det ska framgå om det finns perioder under året med 
särskild risk för förhöjda halter, vilket kan föranleda behov av villkor för 
månadsvisa (eller motsvarande) utsläppsbegränsningar. Det ska framgå vilka 
ämnen som ska användas i processen och vilka ämnen som kommer att nå, eller 
riskerar att nå recipienterna. 

 Nuvarande miljötillstånd i de tilltänkta recipienterna och andra vatten som kan 
påverkas av verksamheten. Om det inte redan finns relevant övervakningsdata 
behöver vattenkemi- och biologidata samlas in och resultat redovisas. Lämpliga 
referensvatten behöver också undersökas.

 Naturlig mellanårsvariation för biologiska parametrar och redogörelse för 
eventuella effekter på artsammansättning och olika index (för statusbedömning 
enlig HVMFS 2019:25) av den sökta verksamheten. Årsvisa biologiska 
undersökningar är att rekommendera som minimum i påverkade vatten med 
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stora skillnader i flöden och halter av förorenande ämnen över året. Även 
rödlistade arter som påträffats ska framgå i underlaget.

 Vattenföringsuppgifter för de olika utsläpp som planeras behöva ske, i syfte att 
kunna beräkna belastning (masstransport per år) för de olika utsläppsämnena. 
Beskrivning av eventuella vattenuttag, samt vattenbalansberäkning för 
verksamheten, inklusive kvantifiering (volymer) av punktutsläpp och diffus 
belastning. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver utöver uppgifter om in- och 
utgående volymer även innehålla en beskrivning över hur denna förändrade 
vattenomsättning kommer att påverka vatten- och strandmiljöer lokalt såväl som 
i hela de berörda vattenförekomsterna. Vattenbalansen ska beskrivas såväl under 
drift som efter avslutad efterbehandling.

 Den planerade utsläppsbelastningen ska kunna jämföras med den nuvarande 
sammanlagda belastningen för respektive recipient.

 Eventuella bedömningar i miljökonsekvensbeskrivningen som uttalar att 
ekologisk/kemisk status eller tillståndet i något berört vatten inte kommer att 
påverkas av verksamheten måste vara baserade på någon form av relevant 
underlag. 

 Uppgifter om utsläppspunkter och eventuella vattenuttagspunkter ska tydligt 
framgå, samt uppgifter om läget för eventuella ledningar som planeras anläggas i 
strandzonen och grunda vattenområden. Det ska framgå hur ledningarna och 
eventuellt andra uppföranden i strandzonen/det grunda vattenområdet påverkar 
ekologisk status avseende hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och parametrar. 
Ledningarna kan i sig utgöra risk för att försämra ekologisk status. 

 Redovisning av eventuella föroreningar på industriområdet – exempelvis olja, 
PAH, PFAS/PFOS. 

 Beskrivning av effekter på vattenmiljöer efter avslutad gruvdrift och 
efterbehandling utifrån olika klimatscenarier.  

 Länsstyrelsen rekommenderar att bolaget skickar sina mätdata till nationella 
datavärdar så att det blir kvalitetssäkrat och tillgängligt för att bedöma status i 
berörda vatten och hålla VISS uppdaterat. 

För att kunna bedöma påverkan på berörda vattenmiljöer behövs också en 
karaktärisering av området omfatta följande:

 En redovisning av det totala påverkansområdet för grumling och förhöjda halter 
av olika ämnen – vilken/vilka ytor som påverkas eller riskerar att påverkas. 

 En karaktärisering av de vattenområden som kan komma att påverkas av diffus 
eller direkt belastning från verksamhetsområdet. Livsmiljöer och arter behöver 
beskrivas, tex hydromorfologi såsom substrat, ström- och djupförhållanden och 
annat som har betydelse för att bedöma habitatets kvalitet och funktion för 
berörda arter. 

 Det ska framgå om det finns lek -och uppväxtområden för fisk i de 
vattenområden som påverkas av grumling, förändrade temperaturer och 
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hydromorfologiska förhållanden samt förhöjda halter av olika ämnen från 
utsläpp. Informationen behövs bland annat för att utvärdera eventuella risker och 
konsekvenser av reproduktionsbortfall för fisk vid eventuell förlust av habitat för 
fiskars lek- och uppväxt inom området. Det kan också ligga till grund för att 
utdöma avgift för skada på fiske.

 Förekomst av typiska arter och rödlistade arter ska beskrivas i alla vattenmiljöer 
som kan komma att påverkas. 

 Redogöra för förekomst av och påverkan på eventuella källor och andra 
grundvattenberoende habitat. Källor är tex viktiga övervintringslokaler för 
groddjur och kan därför även fungera som matförråd för uttrar vintertid.  

 Länsstyrelsen rekommenderar att artfynd rapporteras till nationella datavärdar.

Beskrivning av påverkan på ytvatten
Påverkan på ytvatten ska beskrivas för såväl vattenförekomster som övrigt vatten som 
kan komma att påverkas av verksamheten. 

Länsstyrelsen vill trycka på att ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, 
fysikalisk-kemiska samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Vid sammanvägningen 
väger de biologiska kvalitetsfaktorerna tyngst även om de andra kvalitetsfaktorerna 
också är viktiga. Vid utsläpp av miljögifter till vatten är det främst biologiska och 
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som kan komma att påverkas. Hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer svarar mot fysiska förändringar av vattenförekomsten. Sådana 
förändringar gäller såväl vattenförekomstens form som förändring av flöden och 
vattennivåer. Sökanden bör noga gå igenom samtliga kvalitetsfaktorer och lämna 
relevant underlag i de fall verksamheten kan tänkas påverka kvalitetsfaktorer.

Aktuella statusbedömningar i databasen VISS baseras på en analys av all tillgänglig 
data för en vattenförekomst, vilket kan komma från olika verksamheters 
kontrollprogram, nationell och regional miljöövervakning eller andra undersökningar. 
Nuvarande bedömningar i VISS speglar huvudsakligen data från tidsperioden 2013-
2018. Bedömningen i VISS kan därför skilja sig från den en verksamhetsutövare gör 
baserat på enbart sina egna data och på nyare data. Som en kommentar till sistnämnda  
så uppfattar länsstyrelsen att det är vanligt att diskussionen i samband med 
miljöprövning fastnar i om statusbedömningen i VISS är fel eller korrekt, när det 
egentligen är viktigare att diskutera om gällande MKN är tekniskt möjlig och 
ekonomiskt rimlig att uppnå. Om en bedömning i VISS visar att måttlig status rådde för 
någon kvalitetsfaktor för den senaste bedömningsperioden (åren 2013-2018), medan 
bolagets nyare data visar att god status råder, betyder det att normen redan är uppnådd 
och att status inte får försämras. Statusbedömningen är ett underlag som kan uppdateras 
under en förvaltningscykel, det används tillsammans med påverkansanalysen som stöd 
för riskbedömning, förslag på miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram. Vattendelegationen tar inga beslut om statusbedömningen.
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Linaälven nedströms Vitåfors påverkas även av avloppsreningsverket och flygplatsens 
utsläpp via Kaavajoki. Boliden har en mätstation i aktuell förekomst i sitt 
kontrollprogram, som ingår i bedömningen av status. Redovisa därför främst 
bedömningar per mätstation, samt samlade bedömningar för de berörda 
vattenförekomsterna i andra hand.

Först bedöms om en mätstation är representativ för vattenförekomsten eller om den 
tillsammans med andra stationer ger en rättvisande bild av status i vattenförekomsten. 
Det behövs även en analys av om mätdata indikerar risk för överskridande i en större 
del av vattenförekomsten.

Miljökvalitetsnormer (MKN) beslutas i syfte att säkerställa god yt- och 
grundvattenstatus. Målet är att uppnå god vattenstatus i alla vatten och att förhindra 
försämring, det s k icke-försämringskravet (5 kap. 4 § miljöbalken samt 4 kap. 2 § 
vattenförvaltningsförordningen). Av detta följer att alla åtgärder som är tekniskt möjliga 
och ekonomiskt rimliga enligt en avvägning enligt 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken 
måste genomföras i syfte att förebygga försämring samt förbättra och återställa alla 
vatten som riskerar att inte nå målet om god status i slutet av varje sexårig 
vattenförvaltningsperiod (f n 2021).

Länsstyrelsen vill betona att även hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är viktiga för 
bedömningen av recipienterna. I Nalojärvi och Nalojärvibäcken finns vandringshinder 
för fisk.  Det behöver framgå om befintliga domar som finns för anläggningar i vatten 
som orsakar vandringshinder för fisk är nödvändiga för verksamheten eller om de ska 
rivas, tex dämmet i Nalojärvi påverkar fiskvandring i vattensystemet. För närvarande 
saknas underlag för bedömning av dammen i Nalojärvis utlopp (om den utgör 
vandringshinder eller ej) och därmed saknas även ett undantag för konnektivitet kopplat 
till dammen. Det finns dock undantag i form av tidsfrist för hindrande vägtrummor i 
Nalojärvibäcken. Nalojärvibäcken bedöms från och med kommande förvaltningscykel 
som ett konstgjort vatten som ska uppnå god ekologisk potential.   

Vid bedömning av status i vattenförekomster är det viktigt att mätstationerna som 
används är representativa för vattenförekomsten, vilket nämnts ovan. I 
samrådsunderlaget har bolaget tillskrivit provpunkten som ligger nedströms 
bräddningspunkten, till den övre vattenförekomsten Linaälv WA23001899. 

Avsikten med den nuvarande avgränsningen av vattenförekomster i Lina älv (ungefär 
vid bräddiket) har från Vattenmyndighetens sida varit att åskådliggöra betydande 
påverkanskällor och för att kunna sätta relevanta miljökvalitetsnormer för påverkade 
områden. En nationell översyn av avgränsningen av vattenförekomster sker under 2022. 
Här kan en revision av vattenförekomstens avgränsning behöva göras, så att 
miljökvalitetsnormerna blir rättvisande.

Även påverkan på övrigt vatten som inte avgränsats som vattenförekomster ska 
redovisas. Övrigt vatten, som inte uppfyller kriterierna för att utgöra vattenförekomster, 
omfattas inte av beslutade miljökvalitetsnormer, men omfattas allmänt av 
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Ramvattendirektivets mål om god ekologisk och kemisk status. Påverkan på sådana 
vatten får dock inte riskera att försämra eller motverka nödvändiga förbättringar i 
statusen för anslutande vattenförekomster. Det ska också betonas att övriga vatten ingår 
fullt ut i myndigheternas miljömåls- och åtgärdsarbete och omfattas av samma 
grundläggande skydd enligt de allmänna hänsynsreglerna och 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Det innebär att även lokal påverkan på 
areellt sett mindre vattenområden och tillhörande ekosystem måste beaktas. Det innebär 
exempelvis att om ett vatten ska flyttas eller tas bort, trots att vattnet inte är en utpekad 
vattenförekomst, ska ansökan om tillstånd för vattenverksamhet beviljas innan 
borttagning kan göras i enlighet med Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 
19§.

Beskrivning av påverkan på grundvatten
I kommande miljökonsekvensbeskrivning ska det finnas en beskrivning av 
influensområde för avsänkning av grundvatten, vilka grundvattenberoende habitat som 
kan påverkas av avsänkningen eller av föroreningar som kan följa med utströmmande 
grundvatten. Vidare ska det finnas en beskrivning av vilken grundvattenkvalitet som 
bedöms/kan komma att påverka närliggande ytvattenförekomster.

Det ska vidare finnas en bedömning av storleken på den diffusa belastning av 
förorenande ämnen som sker från klarningsdammen via grundvatten till Linaälven. 
Detta för att det ska vara möjligt att bedöma hur stor denna belastning är jämfört med 
belastningen från andra utsläppspunkter. De ämnen som är relevanta är de som är 
definierade som försurande ämnen, näringsämnen, särskilda förorenande ämnen samt 
prioriterade ämnen enligt vattendirektivet.

Det ska i miljökonsekvensbeskrivningen finnas beskrivet hur 
grundvattenavsänkningarna i gruvans närområde påverkar ytvatten (såväl Natura 2000-
vatten som vattenförekomster och övrigt vatten). Även nedströms påverkan ska 
beskrivas, exempelvis hur förändrade flöden i Bergbäckens övre delar eventuellt kan 
leda till förändringar av flödet i nedre Bergbäcken och Kaavajoki, vilket kan vara av 
betydelse för dessa vattendrags lämplighet som recipient för andra verksamheter i 
området.

Påverkan på dricksvattentäkter
De utsläpp av vatten från den sökta verksamheten som når Linaälven kan påverka 
vattenkvaliteten i vattenförekomsten WA55301889, vilken också utgör skyddsområde 
för dricksvattenförsörjning enligt artikel 7 i vattendirektivet (SEA7SE746502-171282). 
Därmed gäller också Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (SLVFS 2001:30) 
utöver vattenförvaltningens föreskrifter (HVMFS 2019:25). Det behöver beskrivas i 
miljökonsekvensbeskrivningen hur verksamheten direkt och indirekt kan komma att 
påverka eller riskerar att påverka skyddsområdet.

Dagvatten
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Ifall det inte finns detaljplaner för hela området behöver den miljöpåverkan som 
uppkommer av dessa detaljplaners genomförande bör vara utredd innan det sökta 
tillståndet medges. Detta för att det måste vara möjligt att bedöma den samlade 
miljöpåverkan från området. Länsstyrelsen bedömer att såväl kemisk som fysisk 
påverkan från dagvattenutsläpp (som vanligen regleras i detaljplaneförfarandet) på 
närliggande vatten utgör en risk för att miljökvalitetsnormer överträds.

Miljökvalitetsnormer
Verksamheten får inte medföra försämring av ekologisk status för någon kvalitetsfaktor 
i berörda vattenförekomster. Inget gränsvärde för kemisk status eller för ekologisk 
status avseende särskilda förorenande ämnen får överträdas i strid med det 
försämringsförbud som regleras i 5 kap. 4 § miljöbalken. 

I de fall gränsvärden redan är överträdda eller om någon kvalitetsfaktor är bedömd till 
lägsta statusklass får ingen försämring ske ens på parameternivå. 

En belastningsökning för något ämne som faller under någon av de underliggande 
kvalitetsfaktorerna till ekologisk eller kemisk status medför generellt en risk för att inte 
god status uppnås/kan upprätthållas i berörda vattenförekomster. 

Vattenförvaltningens bedömningsgrunder är i första hand till för att klassificera status i 
vattenförekomster. Dessa bedömningsgrunder anger inte en acceptabel nivå för en 
verksamhets belastning på vattenmiljön.

För påverkan som inte innebär att miljökvalitetsnormer överträds gäller de allmänna 
hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken. Det innebär att även lokal påverkan på areellt 
sett mindre vattenområden och tillhörande ekosystem måste beaktas.

För nya verksamheter som påverkar en vattenförekomst negativt görs 
tillåtlighetsbedömningen att påverka ett vatten negativt främst mot 5 kap 4§ miljöbalken 
(försämringsförbud) men också mot 4 kap. 11–12 §§ i vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). 

Klassificering av biologiska, kemiska och hydromorfologiska parametrar och 
kvalitetsfaktorer i en vattenförekomst ger ofta en spretig bild av statusen. Näringsämnen 
kan tex visa på hög status samtidigt som fisk kan motsvara måttlig status, bottenfauna 
hög status och hydromorfologi dålig status. 

Vid den sammanvägda bedömningen av ekologisk status är grundprincipen att de 
biologiska kvalitetsfaktorerna ”väger tyngst” och ska styra den övergripande 
bedömningen, förutsatt att dessa bedömningsgrunder speglar den aktuella påverkan. Det 
ska också göras en riskbedömning där nuvarande status och alla påverkanskällor ska 
beaktas, dvs om det finns risk att statusen försämras eller att gällande norm inte kan 
uppnås.

Vattendelegationen i Bottenvikens distrikt beslutade om nya miljökvalitetsnormer den 2 
december 2021, informationen kommer att uppdateras i VISS inom kort.
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Klassificering och riskbedömning av förorenande ämnen  
Från Havs- och Vattenmyndighetens vägledning om klassificering av miljögifter (HaV 
rapport 2016:26): Vid bedömning av ekologisk status finns det inget krav på att man ska 
kunna observera effekter på biologin för att kunna ta hänsyn till fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer, inklusive särskilda förorenande ämnen (SFÄ). Om det förekommer 
halter som överskrider bedömningsgrunden för ett förorenande ämne (SFÄ), så styr det 
den sammanvägda bedömningen av ekologisk status till ”Måttlig status” om det inte 
finns någon biologisk kvalitetsfaktor som visar på en sämre statusklass. 

Det har ännu inte kunnat fastställas några biologiska kvalitetsfaktorer för att bedöma 
effekter av miljögifter för användning inom vattenförvaltningen. Man kan därför inte 
heller förvänta sig någon koppling mellan en klassificering baserad på SFÄ och en 
klassificering baserad på biologiska kvalitetsfaktorer.

Vissa typer av effekter av miljögifter upptäcks dessutom svårligen genom 
undersökningar av biologiska effekter i den specifika vattenförekomsten. Om halter av 
ämnen som utgör störst risk för människor (via intag av fisk och skaldjur) eller t.ex. 
fiskätande fåglar och däggdjur tillåts öka så pass mycket att effekter uppstår på dessa 
trofinivåer kan det ta lång tid att vända utvecklingen i positiv riktning.

Ifrågasättande av gällande miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnormerna för vatten kan ifrågasättas av den myndighet som 
tillståndsprövar verksamheten under särskilda omständigheter. Dessa omständigheter 
regleras i 22 kap. 13 § miljöbalken. Det är dock verksamhetsutövaren som har 
bevisbördan och behöver förse prövningsmyndigheten med underlag om bolaget anser 
att någon miljökvalitetsnorm för vatten bör ses över och/eller ändras.

Följande framgår enligt 22 kap. 13 § miljöbalken: ”I mål som avser en verksamhet eller 
åtgärd som påverkar vattenmiljön ska mark- och miljödomstolen hämta in ett yttrande 
från den länsstyrelse som är berörd vattenmyndighet, om

1. utredningen i målet ger anledning att anta att 
a) något förhållande av betydelse för miljökvalitetsnormgivningen inte 
överensstämmer med det som lagts till grund för en sådan norm, och 
b) den bristande överensstämmelsen har betydelse för möjligheten att 
bestämma rimliga och ändamålsenliga miljövillkor, eller 

2. prövningen avser en fråga om att tillåta en verksamhet eller åtgärd med stöd 
av bestämmelser om undantag från 5 kap. 4 §.

I en begäran om yttrande enligt första stycket 1 ska domstolen redogöra för den 
bristande överensstämmelsen och de skäl som talar för att ändra 
miljökvalitetsnormerna så att bristen avhjälps.”

Tillämpning av undantag från gällande miljökvalitetsnorm
Eftersom denna ansökan och miljökonsekvensbeskrivning avser att beskriva påverkan 
från både befintlig samt ny verksamhet (Hybrit) kan bedömningen för om ett så kallat 
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avsteg från icke försämringskravet, som regleras i 5 kap. 4 § miljöbalken, vara aktuell. 
Bedömningen för om sådant avsteg är möjligt att tillämpa görs utifrån 4 kap. 11-12 §§ 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om det är så att verksamheten kommer 
innebära att någon av de påverkade vattenförekomsterna får ytterligare ändrad fysisk 
karaktär. Det kräver dock att kraven i båda paragraferna är uppfyllda.

Det är domstolen som gör bedömningen om ett sådant avsteg kan tillämpas men det är 
verksamhetsutövaren som har bevisbördan och behöver förse domstolen med underlag.

Enligt 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) framgår följande: 
”11 § Trots 5 kap. 4 § miljöbalken får en myndighet eller kommun tillåta en verksamhet 
eller åtgärd som 

1. ändrar en ytvattenförekomsts fysiska karaktär eller en grundvattenförekomsts 
nivå, eller 
2. medför en risk att en ytvattenförekomsts kvalitet försämras från hög status till 
god status och verksamheten eller åtgärden är en hållbar mänsklig 
utvecklingsverksamhet.

12 § En verksamhet eller åtgärd får tillåtas enligt 11 § endast om 
1. verksamheten eller åtgärden 

a) behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, eller
b) innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för 
hållbar utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller 
försämring som avses i 11 §, 

2. det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att 
uppfylla syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är 
väsentligt bättre för miljön, och 
3. alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna 
för vattenförekomstens status.”

Bestämmelser om vatten kopplat till detaljplanelagda områden 
Ansökan måste också vara förenlig med den detaljplan som ska upprättas för 
verksamhetsområdet. Vattenmyndigheten vill uppmärksamma verksamhetsutövaren på 
att ansökan om tillstånd kan komma att behöva beskriva påverkan på vattenförekomster 
nedströms mer utförligt än vad som kan komma att framgå i aktuell detaljplan. 
Tillåtlighet att påverka vatten enligt detaljplanen kan i sig inte likställas med tillåtlighet 
för verksamheten som sådan.

Övriga synpunkter/kommentarer
Tillsynsmyndigheten måste bedöma olika källors bidrag till påverkan. Om det finns 
flera verksamheter som påverkar samma recipient kan en eventuell överträdelse av en 
miljökvalitetsnorm vara ett resultat av några eller alla dessa verksamheter. Eftersom 
Linaäälven utgör recipient även för andra verksamheter kommer bedömningen av MKN 
inte bara att bero på påverkan från den sökta verksamheten. För att prövnings-
myndigheten ska kunna fatta beslut om miljötillstånd, kan det därför behövas ett 
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underlag som visar på den samlade påverkan på recipienten. Tillstånd får inte beviljas 
om det medför försämrad status i berörda vattendrag. Det gäller såväl för MKN vatten 
som för gynnsam bevarande status enligt art- och habitatdirektivet. Detta visar särskilt 
på behovet av vattenbalansberäkning för verksamhetens samtliga faser från byggnation 
till avslutad verksamhet samt kunskap om recipientens hydrologiska förhållanden och 
blandningsförhållanden nedströms utsläppspunkten.

I databasen VISS framgår vilka miljöövervakningsstationer som legat till grund för de 
senaste statusbedömningarna. I de fall mätstationer har tillkommit i LKABs 
recipientkontroll eller om mätfrekvens och parametrar ändrats, så behöver det 
uppdateras i VISS. Se därför gärna över om det finns aktuell information i VISS. 

I samband med den senaste större uppdateringen av bedömningar i VISS (2018-2019) så 
levererade LKAB ett dataunderlag och informerade om nya mätstationer, men inga data 
skickades då för de nya stationerna; Naalojärvi MVA130, Välkommatjärn MVA131 
(tidigare MVA10), Lina Älv 1 MVA127, Lina älv 2 samt Lina älv 3 (Ej namngivna eller 
koordinatsatta). Utöver dessa har länsstyrelsen även fått uppgifter om mätningar i 
ytterligare två stationer; Naalojoki uppströms och nedströms Naalojärvi. 

Se över dessa stationer i VISS och meddela vilka parametrar och vilken mätfrekvens 
som är aktuell för dem. Sök på stationens id i VISS: SE746617-170846 (Naalojärvi 
MVA130), SE746329-170813 (Välkommatjärn MVA131/ MVA10), SE746576-171163 
(Lina Älv 1 MVA127), SE746727-170917 (Naalojoki nedströms) samt SE746582-
170788 (Naalojoki uppströms). 

Länsstyrelsen undrar om det finns ytterligare mätstationer, tex mätningar i Linaälven 
nedströms Naalojokis utlopp, som visar på eventuell påverkan på Linaälven som härrör 
från Naalojokisystemet.

Länk till nuvarande programbeskrivning för Vitåfors recipientkontroll i VISS: 
https://viss.lansstyrelsen.se/MonitoringPrograms.aspx?monitoringProgramID=395

Länkar
Vattenmyndigheternas databas VISS innehåller information om vattenförekomsters 
ekologiska och kemiska status:

https://viss.lansstyrelsen.se/

Se även Havs- och Vattenmyndighetens föreskrift för statusbedömning (HVMFS 
2019:25) där det också finns information om kvalitetsfaktorer och parametrar:

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/157657660124
9/HVMFS%202019-25-ev.pdf

HaV-vägledning Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, rapport 2016:26

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status - Publikationer - Data, kartor och 
rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

https://viss.lansstyrelsen.se/MonitoringPrograms.aspx?monitoringProgramID=395
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2016-12-19-miljogifter-i-ytvatten---klassificering-av-status.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2016-12-19-miljogifter-i-ytvatten---klassificering-av-status.html
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Luft
Länsstyrelsen uppfattar att bolaget i nuläget har betydande utsläpp till luft av bland 
annat sura gaskomponenter såsom svaveldioxid, fluor, klorväte och kväveoxider samt 
partikelutsläpp i form av stoft, både indirekt och direkt. Rökgasreningsutrustning samt 
stoftreningsutrustning finns på ett antal punkter.

Länsstyrelsen anser att bolaget i tillståndsansökan med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning bör beskriva hur utsläppen ser ut över de olika 
produktionsenheterna, både fasta samt mobila sådana, och vad som kan göras för att så 
långt möjligt och rimligt minimera utsläppen för att säkerställa att utsläppen till luft inte 
ökar. Länsstyrelsen uppfattar i nuläget att den planerade förändringen av verksamheten 
med ökande produktion i pelletsverken kan komma att innebära att utsläppet till luft kan 
öka. Länsstyrelsen anser därför att det kan lämpligt att bolaget genom en kostnads- och 
nyttoanalys redogör för på vilket sätt nuvarande reningsutrustning kan förbättras och 
vilken reningsgrad som rimligtvis kan nås beroende på de olika teknikval som finns 
tillgängliga. 

Länsstyrelsen konstaterar att bolaget i samrådsunderlaget anger att det ännu inte finns 
någon reningsteknik för kväveoxidreduktion som är kompatibel med pelletsverken. 
Kväveoxidutsläppen är såsom angetts tidigare betydande och länsstyrelsen anser att 
bolaget bör analysera möjliga, både nuvarande och framtida, reningsåtgärder och/eller 
processförändringar för att så långt möjligt och rimligt minimera kväveoxidutsläppen 
från pelletsverken.

Hushållning med energi och råvaror samt hantering av biprodukter och 
avfall
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling där hushållning med material, 
råvaror och energi är av central betydelse, vilket framgår enligt 1 kap. 1 § miljöbalken, 
även kallad miljöbalkens portalparagraf. I förarbetena till miljöbalken framgår att de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska tillämpas så att balkens mål i 
1 kap. 1 § kan uppnås. Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla verksamhetsutövare 
hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Med detta som utgångspunkt anser länsstyrelsen att det ur resurshushållningssynpunkt i 
kommande tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning bör klargöra vad som 
definieras som malm och inte då det torde finnas ett högre krav på tillvaratagande av 
den resurs som magnetit utgör.

Vad gäller hushållning med energi som helhet för gruvverksamheten och med 
tillkommande järnsvampsframställning som i och för sig inte har behandlats i detta 
samråd anser länsstyrelsen att bolaget i kommande tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning så långt möjligt redovisar energianvändningen med utsläpp 
av fossila och icke-fossila bränslen inklusive elanvändningen både vad gäller energi- 
och effektbehovet. 
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Länsstyrelsen uppfattar att det kan komma att föreligga stora energi- och effektbehov 
för att driva den planerade verksamheten (LKAB Malmberget inklusive Hybrits 
processer). 

Länsstyrelsen anser därför att det finns ett behov att genom ökad detaljeringsgrad belysa 
vilka energi- och effektbehov som kan komma att föreligga, exempelvis enligt följande:

 Om behoven ser olika ut vid olika tidpunkter på dygnet beroende hur 
processen/processerna körs/fungerar? Finns det en variation och hur förhåller sig 
denna? Alltså går det att styra hur mycket effekt/elektricitet som används en viss 
tid på dygnet och i så fall i vilken omfattning?

 Vilka möjligheter och begränsningar finns i de effektbehov som föreligger och 
hur kan de styras för att tillhandahålla de behov som föreligger till verksamheten 
som helhet? 

 Hur kan man hushålla med effekt/energi över dygnet och även på längre sikt? 

Eftersom energi- och effekttillgången i samhället är en begränsad resurs bedömer 
länsstyrelsen att det är av vikt att ovan nämnda frågor belyses så långt möjligt i nuläget 
då det inte är otänkbart att det kan vara aktuellt att reglera energihushållningsfrågorna 
genom någon form av energi- och effektvillkor.

Avseende sidobergshantering (biprodukt) anser länsstyrelsen att det är viktigt att i 
kommande tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning beskriva hanteringen 
med tillhörande deponilokaler och följdverksamheter inklusive transporter inom och 
utanför gruvindustriområdet däribland vad gäller buller och damning. Det är inte 
osannolikt att transporter av råvaror, material och produkter till och från verksamheten 
kan komma att utgöra följdverksamhet och bör därför prövas på det sättet. Länsstyrelsen 
anser att den miljöpåverkan som kan komma att uppkomma från transporterna måste 
redovisas däribland vad gäller utsläpp av kväveoxider, koldioxid, buller och damning. 

Länsstyrelsen anser vidare att vad gäller materialhantering och diffusa utsläpp från 
materiallager, hantering och transport av råvaror och (intermediära) produkter bör 
damningsalstrande verksamheter så långt möjligt inneslutas och/eller att andra åtgärder 
vidtas för att så långt rimligt minimera uppkomsten av damning.

Länsstyrelsen uppfattar att mängden anrikningssand kommer att ungefär dubbleras vid 
en framtida apatitutvinning i Malmberget och att det finns olika metoder att hantera 
detta. Länsstyrelsen anser att det bör tydliggöras i kommande tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning hur bolaget avser att minimera mängden avfall och vilka 
åtgärder som måste vidtas för att de utvinningsavfallsanläggningar som behövs utformas 
på ett sådant sätt så att de är geotekniskt stabila. Länsstyrelsen anser att bolaget även bör 
kvantifiera vilka mängder vått och torrt utvinningsavfall i form av anrikningssand och 
sidoberg, som bolaget söker tillstånd till.
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Buller
Länsstyrelsen konstaterar att det i nuläget föreligger svårigheter för bolaget att innehålla 
gällande bullervillkor för verksamheten. Länsstyrelsen anser därför att det är av vikt att 
de kumulativa effekterna behandlas i en samlad bullerutredning för LKAB Malmberget 
och Hybrit. Det bör i utredningen framgå vilka åtgärder som kan vidtas och genomföras 
för att innehålla både aktuella bullervillkor samt naturvårdsverkets riktvärden för buller 
från industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler.

Seveso, olycksrisker
Länsstyrelsen avser att återkomma med synpunkter avseende Sevesorisker och andra 
risker i verksamheten i samband med framtida samrådsyttrande för den samlade 
verksamheten för LKAB Malmberget och Hybrit.

Naturvärden och Natura 2000-områden

Natura 2000
Bolaget uppger att verksamheten kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28 a § men 
att en sådan prövning redan pågår hos mark- och miljödomstolen. Man uppger att 
behovet av prövning i den nu aktuella processen är beroende av utgången i den 
prövningen.

Oavsett var och när och hur det prövas bedömer länsstyrelsen att verksamheten i 
Malmberget innebär en risk för påverkan av betydelse på Natura 2000-området och att 
ett tillstånd enligt 7 kap. 28 § MB krävs.

Om tillstånd ges i den andra prövningen (mål nr M 3255-19) behöver det i den här 
ansökan tydligt framgå om verksamheten som prövas nu innebär en risk för ytterligare 
påverkan på vatten än den tillståndsgivna verksamheten. I så fall behöver Natura 2000-
frågan prövas på nytt. 

Om påverkan på Natura 2000 ska prövas i nu aktuell ansökan gäller följande kring vad 
ansökan ska innehålla:

Miljökonsekvensbeskrivningen ska särskilt anpassas till prövning enligt 7 kap. 28 § 
miljöbalken. Detta innebär att de direkta och indirekta effekterna som verksamheten, 
ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter, kan 
medföra på naturvärdena i de Natura 2000-områden som kan beröras ska identifieras 
och beskrivas. Underlaget ska svara på frågan hur områdets bidrag till bevarandet av 
utpekade arter och naturtyper påverkas och möjliggöra en bedömning av om 
verksamheten kommer att skada naturtyper och arter. Förutom beskrivning av påverkan 
på utpekade arter och naturtyper bör även framgå hur naturtypernas typiska arter 
påverkas, eftersom dessa också ska upprätthållas eller återställas för gynnsam 
bevarandestatus. Hela verksamheten ska bedömas, alltså både drift- och 
efterbehandlingsfas.

I korthet ska beskrivningen omfatta:
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 Hur verksamheten påverkar områdena som helhet.

 Påverkan på områdenas bevarandesyfte (gynnsam bevarandestatus).

 Områdenas ekologiska struktur och funktion samt dess motståndskraft.

 Kumulativa effekter.

 Förslag till skyddsåtgärder.

Artskydd
Både inom verksamhetsområdet (det instängslade området) och i anslutning till området 
finns skyddade arter. Bolaget behöver göra en artskyddsutredning som visar på vilka 
arters om berörs, hur de kan komma att påverkas, vilka skyddsåtgärder som planeras 
samt behovet av artskyddsdispens.

EU-domstolens avgörande i målen C-473/19 och C-474/19 ska beaktas. Det innebär att 
för arter som omfattas av 4 § artskyddsförordningen (ASF) ska bedömning av om 
förbuden aktualiseras utgå från individnivå. För fåglar ska den bedömningen göras för 
arter som är rödlistade, har nedåtgående trend eller arter som är listade i bilaga 1 i 
Fågeldirektivet.

För övriga fågelarter samt för övriga fridlysta arter ska bedömningen ska på 
populationsnivå.

Allmänt naturmiljö och friluftsliv
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva hur buller, damning 
och andra utsläpp påverkar den omgivande naturmiljön och då särskilt områden med 
höga natur- och friluftslivsvärden. Vidare bör den innehålla en beskrivning av 
verksamhetens påverkan på grundvattenberoende ekosystem, exempelvis våtmarker och 
källor.

Behov av kompensationsåtgärder enligt 16 kap. 9 § miljöbalken
Bolaget bör beskriva om, och i så fall vilka, åtgärder som kan vara aktuella för att 
kompensera intrång i allmänna intressen.

Rennäring
Länsstyrelsen uppfattar från samrådsunderlaget att bolaget planerar för nya 
markanspråk. Länsstyrelsen anser att det i nuläget är oklart hur detta kan komma att 
påverka renskötseln och att det därför är rimligt att bolaget framtar en utredning/ 
konsekvensanalys av vad detta kan innebära för renskötseln. Utredningen bör däribland 
besvara:

 Hur den planerade verksamheten/nya markanspråk kan komma att påverka 
områden för riksintresse för rennäring och de utpekade områdenas funktion. 
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 Om nya markanspråk kan komma att påverka den riksintresseutpekade 
flyttledens funktion både norr och väster om bolagets nuvarande industriområde 
och/eller om den kommer att kunna nyttjas på samma sätt som i nuläget. 

 Om strörenar som vandrar mellan årstidsland kan komma att påverkas av de nya 
markanspråken/verksamheten.

 Om de rastbeten och trivselland av riksintresse för rennäring norr, väst, och 
öster om bolagets nuvarande industriområde påverkas av nya markanspråk/nya 
verksamheter. Kommer renarna fortsatt kunna nyttja rastbeten och trivselland 
såsom idag.

 Om huruvida markdeformationer kan komma att påverka renskötseln inom och 
utom områden av riksintresse för rennäring

 Om det finns andra infrastrukturlösningar eller dylikt som inte framgått i 
samrådsunderlaget som kan komma att påverka renskötseln och riksintresset för 
rennäring.

Länsstyrelsen anser att bolaget även i den kommande tillståndsansökan med 
miljökonsekvensbeskrivningen bör beakta hur eventuell damning från 
gruvverksamheten, eventuella föroreningar ljus och buller kan komma att påverka 
riksintresset för rennäring.

Generellt om vad som bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning avseende 
renskötselområden
Bolaget bör beskriva på vilket sätt (när, var och hur) renskötsel bedrivs i och omkring 
det aktuella området; vilken funktion området/områdena har för rennäringen (berörda 
samebyar); direkta och indirekta, positiva och negativa konsekvenser för rennäringen 
som kan uppstå på grund av planerad verksamhet samt därtill kumulativa, permanenta, 
tillfälliga, sociala och kulturella effekter. Även effekter på rennäringen, som allmänt 
intresse och som riksintresse, på kort, medellång och lång sikt ska redovisas. Vidare ska 
bolaget redogöra för hur verksamheten (inklusive transporter/fordonsrörelser) förhåller 
sig till de utpekade riksintressena för rennäringen i området inklusive de funktionella 
samband som finns på landskapsnivå; vilka förebyggande och skadelindrande åtgärder 
som planeras vidtas för att minimera negativ påverkan samt eventuella 
uppföljningsprogram. För att kunna bedöma huruvida rennäringens intressen (allmänt 
intresse och riksintresse) tillgodoses bör en helhetslösning presenteras. Vad gäller 
eventuella åtgärdsförslag i form av stängsel och andra anläggningar bör placering 
framgå av kartmaterial samt beskrivas hur de ska underhållas på sikt, omprövas, flyttas 
och så vidare.

Generella uppgifter om hur rennäringen ska beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning 
finns i Länsstyrelsens skrift Miljökonsekvensbeskrivning inom renskötselområdet, se 
bilaga 2.
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Näringslivsfrågor

Samhällsekonomisk konsekvensbedömning
Enligt förarbetena till miljöbalken ska bestämmelserna i 3 kap. om hushållning med 
mark och vatten utgöra ett instrument för samlade bedömningar i samhällsplaneringen. 
Detta så att en hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så 
att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning 
tryggas1.

Den samhällsekonomiska värderingen ska, enligt förarbetena, göras bl.a. med ut-
gångspunkt i målen för den ekonomiska politiken. Det innebär att effekterna på 
sysselsättning och den ekonomiska tillväxten bör tillmätas stor betydelse. En långsiktig 
expansion av produktion, investeringar och sysselsättning bör vidare tryggas. Följderna 
för den regionala balansen och fördelningen av levnadsstandard i landet ska därmed 
också vägas in.

Den samhällsekonomiska bedömningen ska vidare ta hänsyn till 
kommunen/kommunernas ekonomiska situation liksom den påverkan på 
försörjningsläget som olika åtgärder och investeringar kan komma att få. De ekologiska 
och sociala aspekterna har naturligtvis också ett ekonomiskt värde vid en sådan 
bedömning. Både bevarande och användningsintressen ska således beaktas2.

Komplettering av samhällsekonomisk konsekvensbedömning
Länsstyrelsen finner att många industrirelaterade ärenden är komplexa i fråga om 
samhällsekonomiska konsekvenser. Detta eftersom det sker stora privata och offentliga 
investeringar i själva verksamheten och i omgivningen, vilket ska vägas mot den sociala 
och miljömässiga inverkan som verksamheten ofrånkomligen kommer att medföra på 
kort och lång sikt.

Avsnitt 7
Länsstyrelsen delar bolagets uppfattning att kommande miljökonsekvensbeskrivningen 
ska, så långt det är möjligt och rimligt i de flesta avseenden innefatta närmare 
beskrivning och bedömning av effekter utifrån pågående utredningar och annat relevant 
underlag. Vidare att miljökonsekvensbeskrivningen så långt det är rimligt och möjligt 
ska innefatta beskrivning och bedömning av den planerade verksamhetens kumulativa 
effekter. Detta gäller befintliga och idag pågående verksamheter, men högst sannolikt 
också den verksamhet som Hybrit Development AB planerar i närområdet.

Länsstyrelsen anser mot ovan att bolaget tillhandahåller ett underlag för en 
samhällsekonomisk konsekvensbedömning. Länsstyrelsen betonar behovet av ett 
underlag som möter de kumulativa effekterna. Länsstyrelsen förtydligar nedan de 
samhällsekonomiska parametrar som bör, i förekommande fall, omfattas av och utgöra 
en del av den miljökonsekvensbeskrivning som länsstyrelsen senare yttrar sig över till 

1 prop. 1997/98:45 del 1 s. 245.
2 Proposition 1985/86:3 s. 150 ff.
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Mark och miljödomstolen. För varje parameter ska huvudalternativ och ett nollalternativ 
redovisas. Med nollalternativ avses utvecklingen under förutsättning att den planerade 
verksamheten som ansöks om inte blir av.

Befolkningsutveckling
Bedömning av i vilken utsträckning verksamheten kommer att påverka 
befolkningsutvecklingen på kommunal och regional nivå. Bedömningen bör delas upp i 
en skattning av utvecklingen inom olika åldersspann och beakta fördelningen mellan 
kvinnor och män. Lämpliga åldersspann kan vara 0-15 år, 16-64 år och 65+ år. 
Påverkan bör spegla perioden under uppbyggnad av verksamheten samt i 
fortvarighetstillstånd.

Näringslivsutveckling
Bedömning av i vilken utsträckning den planerade verksamheten kommer att påverka 
näringslivsutvecklingen på kommunal och, i förekommande fall, regional nivå. 
Bedömningen kan delas upp i utvecklingen inom olika näringsgrenar samt geografisk 
fördelning av eventuell påverkan.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Bedömning av i vilken utsträckning verksamheten kommer att påverka arbetsmarknad 
och kompetensförsörjningen. Det är viktigt att betona hela produktionskedjans 
omfattning och betydelse för den samlade sysselsättningsutvecklingen. I ett vidare 
perspektiv ingår de arbetstillfällen som generas i form av transporter och övrig 
samhällsservice. Underlaget bör vidare inkludera en bedömning av det samlade 
kompetensförsörjningsbehovet på kort (1 år) och medellång sikt (5 år).

Offentlig service och ekonomi 
Bedömning av i vilken utsträckning verksamheten kommer att påverka behovet av den 
offentliga servicen och ekonomin på kommunal och, i förekommande fall, regional 
nivå. Bedömningen bör relatera till de andra parametrarna, framför allt 
Befolkningsutveckling samt Arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Bostadsmarknad 
Bedömning av i vilken utsträckning verksamheten kommer att påverka den kommunala 
och, i förekommande fall, regionala bostadsmarknaden. Bedömningen bör delas upp i 
behovet av olika typer av boenden, exempelvis lägenhet i flerbostadshus, respektive 
småhus. 

Energi- och transportinfrastruktur
Bedömning av i vilken utsträckning verksamheten kommer att påverka behovet av 
utökad energi- och transportinfrastruktur i form av exempelvis förstärkta transportvägar 
etc., såväl som de konsekvenser som uppstår i samband med transporterna. Påverkan 
bör spegla perioden under uppbyggnad av verksamheten samt i fortvarighetstillstånd.
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Länsstyrelsen vill uppmärksamma bolaget på Sveriges mål om en fossiloberoende 
fordonsflotta till år 2030 samt 2 kap. 5 § miljöbalken, allmänna hänsynsreglerna om att 
förnybara energikällor i första hand ska användas. En bedömning av möjliga alternativ 
till, framför allt, fossila drivmedel både för verksamhetsinterna och externa transporter 
bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. Bolaget bör också redogöra för vilka åtgärder 
som kommer att vidtas för att säkerställa en god hushållning med förnybar energi.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Anna-Carin Ohlsson med miljöingenjör Mikael 
Larsson som föredragande. Samråd i ärendet har ägt rum med Länsstyrelsens enheter 
för miljöanalys, vatten och fiske, naturmiljö, samhällsplanering och kulturmiljö, enheten 
för naturresurs- och rennäring, avdelning näringslivs kansli samt Vattenmyndigheten i 
Bottenvikens vattendistrikt.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
Bilaga 1 - Minnesanteckningar - avgränsningssamråd avseende ansökan om nytt 
tillstånd LKAB Malmberget, Gällivare kommun”, bolagets beteckning 2021-113446.

Bilaga 2 - Miljökonsekvensbeskrivning inom renskötselområdet.
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