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Samrådsunderlag

1.

Inledning
Botnia Exploration (nedan bolaget) planerar att lämna in en ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken för två mindre guldgruvor Lycksele kommun, Västerbottens län.
Gruvorna ligger på vardera sida om Vindelgransele (se Figur 2 och Figur 3).
Fyndigheterna ligger i ett område med historisk och pågående gruvdrift,
exempelvis ligger Kristinebergsgruvan cirka 15 km sydost om de planerade
guldgruvorna.
Tillståndsansökan kommer att omfatta tillstånd enligt miljöbalkens kap 9 och 11
och underlag för att bedöma om det krävs tillstånd enligt kap 7:28 a § miljöbalken
(Natura 2000).
Utöver själva gruvverksamheten kommer ansökan innefatta tillstånd för ett
gemensamt anrikningsverk som är planerat till Vargbäcken fyndigheten. Den
ansökta verksamheten omfattar även vattenhantering, inklusive rening och
avbördning av överskottsvatten, anläggande av deponier för gråberg samt
mellanlagring av malm.
Den planerade verksamheten utgörs av två separata gruvor, Fäbodtjärn och
Vargbäcken, som kan bedrivas var för sig. Skälet till att de prövas samtidigt är att
malmen från Fäbodtjärn kan komma att anrikas i Vargbäcken och den kumulativa
påverkan av gruvorna kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. För
det fall det träffas överenskommelse med annat bolag om försäljning av malm
utan föregående anrikning på plats vid Vargbäcken kan bolaget komma att söka
deldom för gruvan i Fäbodtjärn.
Bolaget har hållit samrådsmöte med länsstyrelsen och kommunen och håller nu
skriftligt samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet som kan bli
berörda av verksamheten.
Samrådet utgör en del i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Syftet är främst att samla upp de frågor och synpunkter som kan
förekomma för att MKBn skall bli så bra och heltäckande som möjligt, men inte att
i detta skede besvara alla förekommande frågor. Intentionen med denna handling
är att den skall kunna användas vid samråden med samtliga som berörs.
Grundtanken med samrådsunderlaget är att ge en övergripande bild av gruv- och
vattenverksamheterna, malmbearbetningen samt den förväntade miljöpåverkan.
Utifrån denna information kan berörda lämna synpunkter inför det fortsatta
arbetet med att utreda miljökonsekvenserna.
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För att få bedriva gruvverksamhet och bearbeta malm krävs en så kallad
bearbetningskoncession som är ett tillstånd enligt Minerallagen (SFS 1991:45).
Tillstånd ges av Bergmästaren som har att samråda med Länsstyrelsen.
Fyndigheten i Vargbäcken och i Fäbodtjärn har beviljats bearbetningskoncession,
se Figur 1.

Figur 1

Gällande bearbetningskoncessioner för Vargbäcken och Fäbodtjärn.
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2.

Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Telefon
Ombud i kommande
tillståndsprövning
Administrativa uppgifter
Kommun
Tillsynsmyndighet

Botnia Exploration Holding AB
556721-7954
Bengt Ljung
0705-43 16 05
Advokat Magnus Fröberg
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå
Lycksele kommun
Länsstyrelsen i Västerbotten
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3.

Verksamhetens omfattning och utformning

3.1

Lokalisering

Fyndigheterna i Fäbodtjärn och Vargbäcken ligger Lycksele kommun,
Västerbottens län, se Figur 2 och Figur 3.

Figur 2

Översikt Vindelgransele gruvor

6 av 74

Samrådsunderlag
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

Figur 3

Vindelgransele gruvor samt Vindelälven
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3.2

Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
Ansökan avser anläggande och drift av gruvor för brytning av guldmalm i
Fäbodtjärn och i Vargbäcken samt förädling i Vargbäcken. Nedan redovisas en
sammanfattning av planerad verksamhet. Preliminära layouter för de bägge
verksamhetsplatserna redovisas i Figur 4 och Figur 5.
Vid Fäbodtjärn avses malmen att brytas i en underjordsgruva, med verksamhet
året om. I anslutning till gruvan kommer ett malmupplag och gråbergsdeponier
att anläggas. Övrig infrastruktur omfattar huvudsakligen anläggningar för
vattenhantering samt servicebyggnader. Malmen, som lagras på plats under
vinterhalvåret, kommer under sommarhalvåret att transporteras med lastbil från
Fäbodtjärn till Vargbäcken för anrikning, se vidare nedan.
Inläckande vatten till gruvan vid Fäbodtjärn kommer att pumpas till en
klarningsbassäng. Även uppsamlat vatten från övriga ytor, som malmupplag och
gråbergdeponier, kommer att ledas till klarningsbassängen. Efter magasinering
och rening återanvänds vattnet i gruvan i mån av behov. Överskott leds via
befintligt dike i de övre delarna av recipienten Kvarnbäcken. Brytningen i
Fäbodtjärn planeras med nuvarande kännedom om fyndigheten att pågå i cirka 45 år.
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Figur 4

Plan verksamhet Fäbodtjärn (preliminär).
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Vid Vargbäcken kommer malmen att brytas i ett mindre dagbrott, som en
utökning av befintligt område där provbrytning utförts. Underjordsbrytning av
begränsade delar kan också bli aktuellt. Upplag för malm och inre gråberg
(ofyndigt material som sorteras bort från malmen efter krossning) kommer att
anläggas i anslutning till dagbrottet. Ett anrikningsverk planeras även att anläggas
i anslutning till dagbrottet för upparbetning av malmerna från Fäbodtjärn och
Vargbäcken.
Restprodukten från anrikningsverket, så kallad anrikningssand, kommer att
deponeras på ett sandmagasin beläget ca 700 meter från anrikningsverket.
Anrikade produkter transporteras från anrikningsverket med lastbil. Övrig
infrastruktur omfattar servicebyggnader.
Inläckande vatten till dagbrottet i Vargbäcken kommer att pumpas till en
mallanlagringsbassäng i anslutning till gruvan. Till denna leds även vatten från
malm- och gråbergsupplag. Från bassängen leds vattnet vidare till en
klarningsbassäng, i anslutning till sandmagasinet, för magasinering och rening. Till
klarningsbassängen leds även vatten från sandmagasinet. Det renade vattnet
pumpas tillbaka till anrikningsverket och överskott leds via dike till recipienten
Vargbäcken. Brytningen beräknas med nuvarande kännedom om fyndigheten
samt utifrån kalkylerade metallpriser att pågå i cirka 7 till 8 år.
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Figur 5. Plan verksamhet Vargbäcken (preliminär).
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Brytningen vid Fäbodtjärn planeras att ske året runt. Brytning vid Vargbäcken
planeras i nuläget ske under sommarhalvåret, ca 7 månader från april till oktober.
Anrikning planeras här endast att ske under sommarhalvåret. Anläggningar för
vattenhantering (diken, pumpar och bassänger) kommer att hållas igång året om.
Eventuellt kan malm från Fäbodtjärn och Vargbäcken komma att transporteras
direkt till kund utan föregående upparbetning vid Vargbäcken. Malmen från
Vargbäcken planeras i så fall först försorteras på plats (se vidare avsnitt 3.6).
Efter avslutad verksamhet efterbehandlas de bägge verksamhetsområdena.
Efterbehandling av gråberg som inte är potentiellt syrabildande samt deponerad
anrikningssand planeras genom enkel (okvalificerad) täckning med morän.
Gråberg (metasediment Fäbodtjärn) klassificeras som potentiellt syrabildande
täcks med kvalificerad täckning, i form av tätskikt och skyddsskikt av morän av
lämplig sammansättning. Dagbrott och underjordsgruva tillåts fyllas med
grundvatten.

3.3

Geologi och fyndigheter

3.3.1

Fäbodtjärn
I Fäbodtjärnsfyndigheten förekommer guldet i en större kvartsgång bildad i
metasediment. Intill kvartsgången finns en decimeter till metertjock mafisk
gångbergart, vanligtvis i kvartsgångens hängvägg (Figur 4). Ungefär 15 meter
under kvartsgången ligger en större intrusion av diorit.
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Figur 6
Fäbodtjärn geologisk tolkning, projicerad i planvy och tvärsnitt
(illustrativt).
Kvartsgången är cirka 180 meter lång och har ett vertikaldjup på cirka 260 meter
och stupar 55 grader, vilket innebär att den är cirka 320 meter längs med
stupningsriktningen. Mäktigheten på kvartgången uppgår till 0,5 till 4 meter (snitt
1,5 m). Kvartgången är öppen mot djupet, vilket innebär att det inte finns några
undersökningsresultat som visar på avtagande halter. Malmen är väldefinierad och
regelbunden och dess norra ände avslutas mot en förkastning. Kvartsgångens
eventuella fortsättning mot norr, på andra sidan förkastningen, har ännu inte
påträffats.
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Figur 7
Foto kvartsgången vid Fäbodtjärn, med vita linjer visande dess
horisontella utsträckning. Frilagd i ytan i samband med dikesgrävning
(liggväggens metasediment syns vid stegen).
Den klassade mineraltillgången vid Fäbodtjärn enligt klassificeringssystemet
NI 43-101, ned till ett vertikalt djup av cirka 100 meter, omfattar en indikerad
tillgång på 111 000 ton (snitthalt 8,5 gr/ton) och en antagen tillgång på 80 000
ton (snitthalt 5,9 gr/ton). Totalt omfattar den klassificerade fyndigheten 196 000
ton. Med hänsyn till osäkerheter och för att ha en marginal sätts den totala
mängden malm som ska brytas ned till ett vertikalt djup av cirka 260 meter till ca
250 000 ton. Fortsatt brytning under denna nivå kan komma ifråga, men
ytterligare prospektering behövs för att utöka mineraltillgången.

3.3.2

Vargbäcken
Guldfyndigheten i Vargbäcken förekommer huvudsakligen i tvär- och längsgående
kvartsgångar i en utsträckt dioritkropp omgivet av metasediment. Guld
förekommer även i skjuvzonerna i kontakten mellan dioriten och
sedimentbergarten.
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Figur 8
Vargbäcken geologisk tolkning (illustration). Överst projicerad i
planvy; till vänster med utsträckning hos guldfyndighet med olika halter (ljusblå
<0,5 gr/ton, grön 0,5-1 gr/ton, gul 1-2 gr/ton, röd 2-5 gr/ton) och till höger även
visande tolkat utsträckning av diorit och metasediment samt utfört område för
provbrytning 2011. Undre bilden visar längdsektion för fyndigheten där nu aktuellt
brytningsområde är lokaliserat ungefär vid provbrytningsområdet.
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Fyndigheten är cirka 500 meter lång, 200 meter djup med en tvärgående bredd
på cirka 30-40 meter och en mäktighet hos kvartsgångarna från några centimeter
till över en meter. Även denna fyndighet är öppen mot djupet, det vill säga
utförda undersökningar har inte visat på att guldhalterna skulle minska påtagligt
mot djupet.

Figur 9
Kvartsgångar vid Vargbäcken i ytan, varierande från ett par
centimeter till upp till en meter.
Den klassade mineraltillgången vid Vargbäcken omfattar en indikerad tillgång på
1 400 000 ton (snitthalt 1,44 gr/ton) och en antagen tillgång på 650 000 ton
(snitthalt 1,70 gr/ton). Totalt omfattar den klassificerade fyndigheten
2 050 000 ton, ned till ett vertikalt djup av cirka 200 meter. Borrningar har inte
genomförts till större djup, varför det är troligt att fyndigheten fortsätter mot
djupet. Mängden malm tillståndsansökan omfattar och som avses brytas i
dagbrott omfattar ca 400 000 ton, vilket omfattar den centrala ytliga delen av
fyndigheten, där mest kunskap om fyndighetens utbredning och halter finns.
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3.4

Förberedande arbeten

Innan malmbrytning och anrikning av malmen kan påbörjas för de två
fyndigheterna, måste förberedande arbete och byggnation av en del infrastruktur
utföras. Det omfattar främst följande delar.
·

·
·
·
·
·

Förberedande av ytor (till exempel avverkning och markberedning) för
malm, byggnader, deponier för gråberg och anrikningssand samt
tillhörande vägar.
Diken, bassänger, pumpstationer och ledningar för vattenhantering vid
verksamhetsområdet. Brunnar för vattenuttag.
Avtäckning av morän vid gruvorna där det behövs – till viss del redan
utfört i Vargbäcken i och med provbrytningen.
Etablering av byggnader och förråd.
Etablering/framdragande av elkraft och framdragning till olika delar i
verksamheten.
Anpassningar av befintliga diken som är aktuella för avbördning av
överskottsvatten. Omläggning/översyn av trummor och befintliga diken.

3.5

Planerad brytning

3.5.1

Fäbodtjärn
Brytningen i Fäbodtjärn kommer i huvudsak att ske i underjordsgruva genom
modifierad skivpallbrytning, med en total höjd av ca 20 meter per pall. Den
planerade brytningsmängden ned till 260 meters djup omfattar totalt cirka
250 000 ton. I snitt kommer cirka 60 000 ton att brytas årligen och som mest 120
000 ton. Brytningen beräknas i nuläget att pågå i minst 4 till 5 år.
Infrastrukturen i gruvan kommer att göras så enkel som möjligt. Nedfart till
underjordsgruvan kommer att ligga i anslutning till fyndigheten. Nedfarten
kommer att bestå av en skärning genom jordlagren i markytan ned i
underliggande berg. Skärningens längd beräknas bli cirka 130 meter. En
snedbana/ramp drivs sedan ned i liggväggen. Inslag från snedbanan mot
malmkroppen (kvartsgången) görs igenom metasedimenten för varje nivå
(troligen två inslag per nivå). Brytning av kvartgången sker sedan längs med
densamma för varje nivå, i syfte att minimera spädningen av malmen genom
inblandning av kringliggande gråberg. Det översta partiet av malmen
(skyddsskivan) kan dock komma att brytas ut från dagen.
Den utbrutna malmen lastas och transporteras upp till markytan där den läggs på
malmupplag i anslutning till gruvan, för att senare transporteras till
anrikningsverket vid Vargbäcken. Mängden i malmupplaget beräknas normalt
uppgå till cirka 30 000 ton, som mest cirka 60 000 ton.
Brytning och verksamhet planeras att pågå dagtid i tvåskift under hela året.
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3.5.2

Vargbäcken
Brytningen i Vargbäcken planeras att ske i den centrala delen av fyndigheten, som
ett dagbrott, i anslutning och som fördjupning av redan utförd provbrytning.
Underjordsbrytning av begränsade delar kan också bli aktuellt. Mängden malm
som planeras brytas inom det aktuella brytningsområdet uppgår till cirka 400 000
ton. Årligen beräknas i snitt cirka 50 000 ton malm att brytas och som mest 120
000 ton. Brytningen beräknas i nuläget att pågå i minst 7 till 8 år.
Den slutgiltiga utbredningen på dagbrottet kommer att vara cirka 280 meter
långt, 50 meter brett och 25 meter djupt i snitt. Lokalt kan dagbrottet eller
underjordsbrytningen gå ned cirka 35 meter.
Den utbrutna malmen transporteras upp till markytan där den läggs på
malmupplag i anslutning till gruvan och anrikningsverk. Mängden i malmupplaget
beräknas normalt uppgå till cirka 60 000 ton, som mest cirka 120 000 ton. I
anslutning till malmupplaget för Vargbäcken anläggs även ett upplag med malm
från Fäbodtjärn. Det beräknas i snitt innehålla ca 60 000 ton och som mest cirka
120 000 ton malm. Totalt sett kommer malmupplaget att som mest innehålla ca
120 000 ton malm. Det motsvarar en yta om cirka 2 ha. Denna yta inrymmer
även mobilt krossverk.
Brytning i dagbrottet planeras att pågå dagtid i tvåskift under sommarhalvåret, ca
7 månader från april till oktober.

3.6

Anrikning

Anrikningsverket lokaliseras till Vargbäcken. Anrikningsverket utgör en enkel
anläggning, i form av containerbyggnader eller tält på betongplatta. Anrikning
planeras ske cirka 7 månader under sommarhalvåret, april till oktober. Mindre
förberedande eller avslutande arbeten kan ske före och efter denna period.
Produktionen kommer att ske dygnet runt i treskift.
Den genomsnittliga genomströmningen av malm genom anrikningsverket
beräknas uppgå till cirka 30 ton/h och den maximala till 50 ton/h. Den
genomsnittliga mängden råmalm per år som beräknas upparbetas uppgår till cirka
120 000 ton och den maximala till ca 130 000 ton.
Anrikningsprocessen omfattar först krossning i mobil primär- och sekundärkross.
Malmen från Vargbäcken planeras även att siktas och försorteras (sovras) i ett så
kallat lasersorteringsverk för att reducera inblandningen av ofyndigt berg Själva
anrikningsprocessen består av malning samt gravimetrisk upparbetning i flera
steg. Mellanprodukten från den gravimetriska anrikningen går sedan vid behov till
flotation (tillika avsvavling) varvid ytterligare guld kan utvinnas. Detta ger en
sulfidprodukt och anrikningssand med reducerat innehåll av sulfider..
Flotationskemikalier utgör troligen en typ av xantat och eventuellt andra
produkter som är vanligt förekommande vid anrikning av sulfid- och guldmalmer.
Det producerade guldkoncentrat och sulfidprodukten avvattnas och är sedan redo
för transport till kund.
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3.7

Restprodukter

3.7.1

Gråberg
Vid Fäbodtjärn uppkommer gråberg då påslag, snedbana/ramp och inslag anläggs.
Gråberg uppkommer även genom inblandning vid brytning av kvartsfyndigheten,
vilket bolaget kommer att sträva efter att minimera Den totala mängden gråberg
beräknas utifrån nu kända förhållanden uppgå till cirka 310 000 ton. Gråberget
består av diorit (cirka 167 000 ton; mestadels från gruvans snedbana) och
resterande mängd av metasediment (cirka 143 000 ton), med marginella inslag av
mafisk bergart. Mängden metasediment innefattar även en mindre mängd inre
gråberg (cirka 15 000 ton) vilken följer med till anrikningsverket, där det vid
behov kan avskiljs i försortering. Årligen beräknas totalt cirka 65 000 ton gråberg
att uppkomma vid Fäbodtjärn.

Verksamheten kommer att generera restprodukter (avfall) i form av gråberg och
anrikningssand. I och med att verksamheten kommer att generera ett så kallat
utvinningsavfall blir förordningen om utvinningsavfall (SFS 2013:319) tillämplig.
Därmed kommer en avfallshanteringsplan upprättas som en del i kommande
ansökan. En avfallshanteringsplan är en plan för hur man i en verksamhet vidtar
avfallsförebyggande åtgärder, återvinner, bortskaffar eller på annat sätt fysiskt
hanterar utvinningsavfall. Planen beskriver också verksamhetens risker för och
konsekvenser av olyckor kopplade till avfallet, så att dessa kan hanteras genom
försiktighetsmått och skyddsåtgärder.

Vid Vargbäcken planeras ingen brytning att ske av det kringliggande gråberget
(diorit och metasediment), utan dagbrottet anläggs helt i den centrala delen av
den mineraliserade zonen av diorit/kvarts. Vid siktning och försortering av
malmen avskiljs cirka 40-60 % som inre gråberg (huvudsakligen bestående av
diorit). Den totala mängden inre gråberg uppgår till mellan 160 000 till 240 000
ton. Årligen beräknas mellan 20 000 till 30 000 ton uppkomma.
Utvärdering av analyser på borrkärnor från prospektering och representativt
framtagna samlingsprover för geokemiska tester, visar att samtliga bergarter som
bildar gråberg jämfört med genomsnittlig bergskorpa innehåller förhöjda halter av
vissa metaller. Dessa metaller är framför allt guld (Au) och arsenik (As).
Gråberget i Fäbodtjärn innehåller även förhöjda halter av silver (Ag) och kadmium
(Cd). Även halterna av sulfidsvavel är något förhöjda vid båda platser, med
snitthalter på cirka 0,2-0,4 % i dioriten och <0,1-0,3 % i metasediment/mafiska
bergarten.
Geokemiska tester (statiska och kinetiska) av representativa samlingsprover
pågår. Dessa görs bland annat för att bestämma vittringsegenskaper och hur
mobila olika ämnen är. Preliminära resultat visar att dioriten är potentiellt
nettobuffrande och indikerar att metasedimenten är svagt potentiellt syrabildande,
till följd av låga halter av buffrande mineral. En geokemisk modell kommer att tas
fram som visar lakade mängder under driftfas samt under efterbehandlingsfas.
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En mindre del av gråberget som uppkommer vid Fäbodtjärn beräknas kunna
återfyllas kontinuerligt under drift i utförda inslag/tvärorter, i syfte att begränsa
upplagens storlek på markytan. Där så är möjligt kommer inre gråberg från
försortering av malmen från Vargbäcken eventuellt även att återfyllas i
dagbrottet. Merparten av gråberget läggs på gråbergsdeponier i anslutning till
gruvorna. Potentiellt syrabildande gråberg (metasediment Fäbodtjärn) särhålls och
läggs på separat upplag. Metasediment som medföljer från Fäbodtjärn avskiljs vid
behov i försorteringen och transporteras tillbaka till upplaget vid Fäbodtjärn.
Gråbergsdeponierna vid Fäbodtjärn kommer att uppta en yta på cirka 3,5 ha
(upplag diorit) respektive 2 ha (upplag metasediment/mafisk). Upplagen kommer i
snitt att vara ca 10 meter höga, men kan bli upp till 15 meter höga.
Gråbergsdeponin vid Vargbäcken kommer att vara cirka 3,5 ha. Höjden hos
upplaget kommer att variera mellan ca 2 till 10 meter relativt omgivande mark
(som sluttar, därav den varierande höjden), men kan bli upp till 15 meter högt.
3.7.2

Anrikningssand
Anrikningssanden utgörs av ofyndigt berg som avskiljs i anrikningsprocessen.
Anrikningssanden utgörs huvudsakligen av kvarts med mindre inslag av diorit.
Totalt uppkommer cirka 465 000 ton anrikningssand (torr vikt), vilket motsvarar
cirka 275 000 m3 deponerad sand. Cirka 230 000 ton utgörs av sand från
anrikning av malm från Fäbodtjärn och mellan 160 000 till 235 000 ton från
anrikning av malm från Vargbäcken. Årligen uppkommer cirka 35 000 till 55 000
ton.
De geokemiska egenskaperna hos anrikningssanden beror både på kvartsmalmens
egenskaper och på anrikningsprocessen. Vid anrikningen (våtmekanisk och
flotation) koncentreras förutom guld även de tunga elementen och svavel till
guldkoncentrat och svavelprodukt. Kvartsen som går in i anrikningsverket,
innehåller jämfört med genomsnittlig bergskorpa förutom guld (Au) även förhöjda
halter av silver (Ag), arsenik (As) och i Fäbodtjärn även kadmium (Cd), koppar
(Cu), bly (Pb) och zink (Zn),. Sulfidhalterna är något förhöjda, med snitthalter på
cirka 0,6 % i Fäbodtjärn och 0,5 % i Vargbäcken.
Anrikningssanden innehåller framförallt förhöjda halter av guld (Au), silver (Ag)
och arsenik (As). Sanden från Fäbodtjärn innehåller även förhöjda halter av
kadmium (Cd), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn). Sulfidhalterna i den
våtmekaniska sanden är något förhöjda och uppgår till cirka mellan 0,2-0,8 %,
beroende på ingående sulfidhalt i malmen. Halterna i den avsvavlade sanden är
lägre cirka 0,1-0,3 %.
Geokemiska tester (statiska och kinetiska) av prover från utförda anrikningsförsök
vid LTU pågår. Dessa görs bland annat för att bestämma vittringsegenskaper och
hur mobila olika ämnen är. Preliminära resultat visar att den våtmekaniska sanden
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från Vargbäcken är potentiellt nettobuffrande. Den våtmekaniska sanden och delar
avsvavlade sanden från Fäbodtjärn är potentiellt syrabildande, framför allt till följd
av låga halter av buffrande mineral. För att förhindra uppkomst av att surt
lakvatten på kort och på lång sikt, planeras kalkfiller (kalksten), flygaska eller
liknande buffrande material att tillsättas. Pågående försök visar att det räcker med
en liten tillsats av buffrande material för att anrikningssanden inte ska bli
syrabildande.
En geokemisk modell kommer att tas fram som visar lakade mängder under
driftfas samt under efterbehandlingsfas.
Deponeringsstrategin för anrikningssanden styrs i första hand av dess geokemiska
egenskaper och i andra hand av de fysiska egenskaperna. Deponeringsstrategin
utgår från att anrikningssanden från Fäbodtjärn avsvavlas och att buffrande
material tillsätts. Den anrikningssand vilken deponeras, från Fäbodtjärn och
Vargbäcken, kommer då enskilt eller sammanblandat att vara potentiellt
nettobuffrande.
Eftersom sanden kornstorleksmässigt är förhållandevis grov planeras den
avvattnas i trumfilter/bandfilter eller liknande till en fastgodshalt på ca 85
viktprocent. Det minskar även mängden dränagevatten som avgår från den
deponerade sanden kraftigt. Sanden lastas och transporteras sedan till
sandmagasinet. Sandmagasinets storlek uppgår till cirka 6 ha och en snitthöjd på
ca 10 meter, som högst ca 15 meter. Sandmagasinet planeras uppföras som en
”torr” deponi, med flacka slänter med lutning ca 1:5. Om nödvändigt kommer en
bergvall att anläggas i släntfot för att säkerställa stabliteten. Eftersom sanden har
en hög fastgodshalt när den deponeras innebär det att den enbart kommer att
avge marginella mängder dränagevatten.

3.8

Efterbehandling

Efterbehandling omfattar återställande av ytor, täckning av upplag samt
igenfyllande av gruvorna.
Vid gruvan i Fäbodtjärn kommer rampen att fyllas igen och tunnlar och orter på
sikt fyllas med vatten. Dagbrott och eventuella tunnlar i Vargbäcken kommer att
tillåtas fyllas med grundvatten, så vida fortsatt drift genom utökning av dagbrottet
eller under jord inte är aktuellt.
Inför efterbehandling schaktas slänterna på gråbergsupplagen ut till lutning 1:3.
Efterbehandling av deponerad anrikningssand och gråbergstyper som inte är
potentiellt syrabildande (diorit Fäbodtjärn och inre gråberg Vargbäcken) utgörs av
enkel (okvalificerad) täckning med morän. Gråberg som är potentiellt syrabildande
(metasediment Fäbodtjärn) täcks med kvalificerad täckning utgörandes av tätskikt
(exempelvis någon typ av lermaterial) och ett tjockare skyddsskikt av morän
(cirka 1,5-2 meter). Detta görs i syfte att hindra syrenedträngning och infiltration
till gråberget och därigenom förhindra förhöjd vittring och utlakning. Samtliga ytor
vegeteras.
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Morän för efterbehandling och täckning av bland annat upplag kommer att tas från
befintliga upplag, med morän från avtäckning av ramp och dagbrott, och från
moräntäkter i anslutning till gruvområdet.
Övriga ytor återställs genom eventuell moräntäckning och vegeteras.

3.9

Vattenhantering

Vatten som uppkommer omfattar framför allt inläckande grundvatten samt i
underjordsgruvan vid Fäbodtjärn och dagbrottet vid Vargbäcken samt avrinning
(nederbörd) från de ytor för upplag som tas i anspråk (ex. malm, gråberg och
anrikningssand) och nederbörd direkt i dagbrottet. Dagbrott och underjordgruva
kommer att länshållas genom pumpning. Länshållning av moräntäkt genom
pumpning kan även komma att ske.
Runt upplag och ytor anläggs uppsamlande diken för att ta hand den avrinning
som uppstår. Vattnet leds tillsammans med vatten från gruvorna genom
pumpning eller via självfall till klarningsbassängerna (schaktade
sedimenteringsbassänger). I anslutning till gråbergsupplagen vid Fäbodtjärn
anläggs mindre klarningsbassänger. Vid Vargbäcken anläggs även en
mellanlagringsbassäng i anslutning till anrikningsverk och gråbergsupplag, varifrån
vattnet leds till klarningsbassäng.
Vid försortering av malmen från Vargbäcken sker en renspolning av denna med
vatten. Vatten med partiklar sedimenteras i en mindre bassäng och återanvänds
för renspolning eller leds till mellanlagringsbassängen.
Renat vatten i klarningsbassängerna pumpas och återanvänds i första hand i
anrikningsverket och borriggarna i underjordsgruvan vid Fäbodtjärn. Överskott
avbördas till recipient (se avsnitt 3.10), med de största mängderna under
vårsmältningen och hösten.
För att kompensera för underskott av vatten, planeras vattenuttag att ske från
borrande brunnar i närområdet till anrikningsverket i Vargbäcken. Det kan även bli
aktuellt i Fäbodtjärn.
En vattenbalans över området kommer att upprättas inför ansökan och redovisas i
denna.
Avskärmande diken planeras att anläggas uppströms de olika anläggningarna och
ytorna för att förhindra inflöde av vatten från omgivningarna.
Avrinning av vatten från Lill-Fäbodtjärn sker idag genom två anlagda diken, det
ena av dessa kommer att läggas igen då det går genom brytningsområdet.
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3.10

Avbördning överskottsvatten

Överskottsvatten från Fäbodtjärn avbördas från klarningsbassäng via befintligt
myrdike till Kvarnbäcken som avvattnar området vid fyndigheten och rinner ned
mot Vindelälven i nordöst, se Figur 4.
.
Överskottsvatten från klarningsbassäng vid Vargbäcken avbördas till befintligt
myrdike som rinner ned till övre delen av Vargbäcken, vilken i sin tur rinner ut i
Vindelälven i nordväst, se Figur 5.
Dikena som avbördningsvattnet leds till kommer att rensas upp och vid behov att
fördjupas.

3.11

Insatsvaror

3.11.1

Råvaror
Vatten kommer främst att används till borriggar under jord, sorteringsverk för
malm i anrikningsverket samt för sanitära behov. Vattnet utgörs i huvudsak av
renat länshållningsvatten från gruvorna samt avrinning från ytor. Vid underskott
eller kvalitetsproblem kan tillskott från borrade brunnar nyttjas.
Vid malning av malmen används malningsmedel i form av stålstänger och/eller
kulor.
Vid byggnation av diverse anläggningar (arbetsvägar, upplagsplatser och grunder)
åtgår bergmaterial. Detta kan utgöras av gråberg i det fall det har lämpliga
egenskaper och inert material samt material från extern täkt

3.11.2

Kemikalier
I processen kommer kemikalier att användas för flotations (avsvavling) i vissa
mängder. Dessa kan utgöras av samlare (exempelvis xantater) och ämnen för pHjustering (kalk, lut). Det kan inte uteslutas att det även behövs andra reagenser
(ex. aktivatorer och skumbildare) för flotationen
För arbetsmaskiner och anrikningsutrustning används oljor, smörjmedel och
liknande.
Om det skulle vara nödvändigt kan fällningskemikalie (exempelvis polyakrylat av
samma typ som används i kommunala reningsverk) samt kalk eller annat pHreglerande ämne behöva användas vid klarningsbassänger för att förbättra
reningen av suspenderade ämnen.
Övriga kemikalier utgörs av diesel och sprängämnen.

3.11.3

Energi
Verksamheten kommer att förbruka energi i form av el och diesel.
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El används för gruvmaskiner under jord i Fäbodtjärn, ventilation under jord,
pumpar (ovan och under jord), utrustning i anrikningsverk samt byggnader.
Framdragning av el sker av elnätsföretag (Vattenfall).
Diesel används för elgeneratorer i mobila kross- och siktverk samt borriggar,
hjullastare, dumprar, schaktmaskiner och lastbilar ovan jord. Tankning av diesel
sker vi särskild plats försedd med skydd och uppsamling av spill.
3.11.4

Sprängämnen
Sprängämnet utgörs av så kallad emulsionssprängämne av konventionell typ. Till
det kommer en mindre mängd konventionella sprängmedel, primer, som används
för att detonera emulsionssprängmedlet. Emulsionssprängämnet levereras i
tankbil och slutbereds i samband med laddning. Primers, tändmedel och liknande
förvaras i sprängförråd vid respektive gruva.

3.11.5

Övriga varor
Kalkfiller, flygaska (från förbränning av trädbränsle) eller andra material med
liknande egenskaper (ex. grönlutslam) planeras att tillsättas till anrikningssanden
från upparbetning av Fäbodtjärnmalmen för att förhindra att den blir syrabildande.
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3.12

Transporter och anläggningar

3.12.1

Transporter
Vid anrikning av malmen i Vargbäcken kommer malmen att transporteras från
Fäbodtjärn till Vargbäcken under sommarhalvåret, april till oktober, den tid
anrikningsverket körs. Vid transport kommer lastbilar med en lastkapacitet på 60
ton nettovikt att användas för att begränsa antalet transporter av malm. Bolaget
kommer att söka dispens för att använda denna typ av lastbilar.
Vid en årlig produktion av malm i Fäbodtjärn på cirka 60 000 ton och som mest
120 000 ton, innebär det totalt sett 1 000 respektive 2 000 stycken transporter
per år enkel väg. Antalet transporthändelser är dubbelt så många, då lastbilarna
även kör tillbaka. Antalet transporter per dygn beror främst på om malmen
transporteras jämt fördelat på de cirka sju månader som verket är i gång
alternativ som kampanjer och kortare tid. Jämt fördelat över sju månader uppgår
antalet transporter (måndag-fredag) enkel väg till 7-15 stycken per dygn enkel
väg (dubbelt så många transporthändelser). Vid kampanj motsvarade något
mindre än halva tiden, dvs. tre månader, uppgår antalet transporter till 15-30
stycken per dygn enkel väg
De erhållna produkterna kommer att transporteras till kund löpande efterhand
som de produceras. Antalet transporter uppskattas som högst till ett par
transporter per månad.
I det fall malm transporteras direkt till kund utan föregående upparbetning vid
Vargbäcken kommer försorterade malm från Vargbäcken huvudsakligen att
transporteras under sommarhalvåret, april till oktober, medan transport av malm
från Fäbodtjärn kan komma att ske även under vinterhalvåret. Mängden malm
som kan komma att transporteras uppgår totalt för båda fyndigheterna till cirka
90 000 ton och som mest 190 000 ton. Det innebär totalt sett ca 1 500 till 3 150
stycken transporter per år enkel väg (antalet transporthändelser är dubbelt så
många). Antalet transporter per dygn beror på under vilken period malmen
transporteras. Antalet transporter (måndag -fredag) jämt fördelat under cirka 7
månader uppgår till cirka 10-25 stycken transporter per dygn enkel väg (dubbelt
så många transporthändelser). Vid kampanj motsvarade något mindre än halva
tiden (tre månader) uppgår antalet transporter till 25-50 stycken per dygn enkel
väg.
Utöver transport av malm och produkter från anrikningen kommer leveranser av
drivmedel och sprängämnen och övriga insatsvaror att ske med någon leverans
per vecka. Till Fäbodtjärn sker dessa leveranser året om; till Vargbäcken i princip
uteslutande under barmarksperioden.

3.12.1.1

Transportvägar
Vid Vargbäcken kommer befintlig skogbilväg, vilken ansluter till väg 363, att
användas för tillfart och transporter till och från anläggningen (se Figur 10).
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Vid Fäbodtjärn kommer en ny utfart att anläggas direkt från gruvområdet ut till
väg 1003, för tillfart och transporter till och från anläggningen (se Figur 10).
Transport sker sedan vidare till väg 363.
Transporterna av malm från Fäbodtjärn kommer alltså att ske via den nya utfarten
från gruvområdet via väg nr 1003, väg 363 genom delar av Vindelgransele och
slutligen via befintlig skogsbilväg till Vargbäcken.
I det fall malm transporteras direkt till kund utan föregående upparbetning vid
Vargbäcken, kommer transporterna att gå från respektive gruva till väg 363 och
vidare norrut eller söderut.
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Figur 10

3.12.2

Transportvägar

Byggnader och servicebyggnader
Vid Fäbodtjärn och Vargbäcken etableras byggnader, i form av byggbaracker, vilka
inhyser omklädning, toaletter och dusch. Det kommer även finnas mindre
byggnader för service och uppställning av arbetsmaskiner på yta av betong eller
asfalt. Vid Vargbäcken etableras även anrikningsverk, vilket planeras utgöras av
en enklare byggnad. Exempelvis containermoduler eller byggtält/liknandepå
betongplatta.
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3.12.3

Stängsel
Begränsade delar av området kommer ur säkerhetsskäl att stängslas in, främst
dagbrottet och påslaget till gruvan samt vid behov vattenbassänger.

3.12.4

Dricksvatten och avlopp
Dricksvatten kommer vid behov att tas från bergborrade brunnar i anslutning till
de två områdena.
Sanitärt avlopp från verksamhetsområdena kommer att omhändertas lokalt.
Någon form av slutet system (portabla toaletter eller septiktank) är den troligaste
lösningen.

4.

Områdesbeskrivning

4.1

Landskapsbild

Området tillhör den nordliga barrskogszonen och områdets karaktär bestående av
vågig bergkullterräng, dominerad av granskog, barrblandskog eller tallskog. De
skogsklädda bergen når uppemot 600 meter över havet och dalgången vid
Vindelälven ligger på knappt 300 meter över havet.
Området vid Fäbodtjärn utgörs av ett flackt och till stora delar våtmarksdominerat
område med en närliggande tjärn, Lill-Fäbodtjärn. Skogsmarkerna i området är
tydligt påverkade av skogsbruk och allmän skötsel. Inslaget av äldre skog är som
störst på myrholmarna men de är tydligt påverkade av skötsel. Stora delar av
området är påverkat av tidigare genomförda dikningar och sänkningar av LillFäbodtjärn som nu är grundare än 2 m.
Området vid Vargbäcken ligger på sydvästsluttningen av berget Granselliden.
Området utgörs av skogsmark med mindre partier av myrar. Skogsmarkerna i
området är tydligt påverkade av skogsbruk och allmän skötsel.

4.2

Markanvändning, bebyggelse med mera

Som nämnts ovan ligger fyndigheterna i Lycksele kommun. Mellan gruvområdena
ligger Vindelgransele som är en by med cirka 50 folkbokförda invånare. Närmaste
större samhällen är Kristineberg (1,5 mil sydost), Malå (3 mil nordost) och
Lycksele (8 mil sydost).
Närområdet vid Fäbodtjärn gruvan karaktäriseras av skogsmark med inslag av
myrmark. I området bedrivs aktivt skogsbruk. Närliggande tjärnar utgör tydliga
landskapselement.
Vid Vargbäcken finns ett befintligt dagbrott och området karaktäriseras av
skogsmark. I området bedrivs aktivt skogsbruk. Området vid det planerade
sandmagasinet utgörs huvudsakligen av myrmark.
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De planerade anläggningarna ligger inte inom detaljplanerat område och ligger
förhållandevis långt från bebyggelse, se Figur 11 och Figur 12 nedan.
Lycksele kommuns senaste översiktsplan är antagen juli 2006 och revidering av
planen påbörjades under våren 2016. De planerade anläggningarna ligger inte
inom områden som beskrivs i översiktsplanen.

Figur 11

Avstånd till bebyggelse Fäbodtjärn
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Figur 12

Avstånd till bebyggelse Vargbäcken

Boende i Vindelgransele har borrade eller grävda brunnar; ingen kommunal
vattenförsörjning finns.
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4.3

Skyddade områden

Vindelälven med biflöden utgör ett Natura 2000-område, se Figur 13.
Bevarandeplanen för området är fastställd av Länsstyrelsen Västerbotten
2005-08-11. Naturtyper som ska skyddas inom Natura 2000-området utgör
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ och 3260 Vattendrag med
flytbladsvegetation eller akvatiska mossor. Följande arter ska utifrån
habitatdirektivet värnas inom området: Lax, Stensimpa, Flodpärlmussla, Utter och
Bred gulbrämad dykare.
Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att ingående naturtyper och
arter skall ha en gynnsam bevarandestatus. För naturtyperna innebär detta att
utbredningsområden bevaras, att viktiga strukturer och funktioner bibehålls,
dessa kan exemplifieras i lekbottnar med mera. Typiska arter ska också
förekomma i livskraftiga populationer som bekräftelse på ett intakt ekologiskt
system. För de arter som pekas ut i EU-direktiven innebär en gynnsam
bevarandestatus att arternas utbredning och antal inte ska minska och att deras
livsmiljö är tillräckligt stor för att arterna skall kunna fortleva. För att garantera
att gynnsam bevarandestatus råder har ett antal bevarandemål definierats för
varje naturtyp och art.
För båda naturtyperna finns bland annat bevarandemålen:
Oreglerad vattenföring
Bibehållen eller förbättrad vattenkvalitet
Typiska arter för naturtyperna bibehålls eller ökar
För några av de ingående arterna finns följande bevarandemål:
Lax: Kontinuerlig laxföryngring på samtliga utplacerade elfiskelokaler med
minst 10 årsyngel/100m2.
Stensimpa: Upprätthålla beståndet i en livskraftig population
I bevarandeplanen anges verksamheter som generellt kan påverka naturtyperna
och arterna negativt. Gruvor utpekas som en verksamhet som kan ge ökad
belastning av miljöfarliga ämnen som tungmetaller och näringsämnen.
Recipientförhållanden beskrivs ytterligare under kapitel 4.4 nedan.
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Figur 13

Natura 2000 Vindelälven
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Längs med Vindelälven finns riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv. I området kring de planerade gruvorna finns även riksintresse för
rennäringen, se Figur 14 och Figur 15.

Figur 14.

Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv
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Figur 15.

Riksintresse för rennäring
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4.4

Ytvattenförhållanden

Anläggningarna vid Fäbodtjärn samt Vargbäcken har som recipient Kvarnbäcken
respektive Vargbäcken. Båda bäckarna har sitt utlopp i Vindelälven.
Inför förestående ansökan utförs ytvattenprovtagning samt biologisk provtagning,
vilka kommer att utvärderas i detalj inför ansökan. Kunskap om recipienterna
finns även genom tidigare utförda undersökningar. Nedan följer en allmän
beskrivning av Vindelälven, och därefter Kvarnbäcken och Vargbäcken samt en
kort beskrivning av recipienterna utifrån tidigare undersökningar.

4.4.1

Beskrivning av Vindelälven
Vindelälven har sitt ursprung i Sarvestjåkkåmassivet i Arjeplogs kommun,
Norrbottens län. Källområdena kännetecknas av ren kalfjällskaraktär. De överst
belägna källflödena ligger på nära 1500 meter över havet. Vindelälven får med
tillskott från omgivande vattendrag snabbt karaktären av en vild obruten fjällälv
med både brusande forsar och höga fall. I de övre delarna av barrskogsregionen
förekommer ett par stora sjöar. I övrigt är andelen sjöar efter älven förhållandevis
låg. Detta leder till att älven varierar snabbt och kraftigt i vattenstånd vid
nederbörd och snösmältning. Översilade områden är därför genomgående
frodvuxna (rika) eftersom det sker ett regelbundet tillskott på näringsämnen. Det
största biflödet till Vindelälven är Laisälven. Flödet vid Vindelgransele är enligt
SMHI-statistik i medeltal ca 147 m3/s, med ett årligt återkommande lågflöde om
ca 21 m3/s.

Figur 16

Foto Vindelälven i höjd med Vindelgransele

Älven mynnar i Umeälven i Vännäsby, ungefär 3 mil från kusten. Däremellan
förekommer en kraftstation, Stornorrfors som vid kraftig reglering påverkar
vattenståndet i de nedre delarna av Vindelälven. Vidare utgör Stornorrfors ett
vandringshinder för många vandrande arter. Det finns en vandringsväg i form av
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en laxtrappa förbi kraftstationen som underlättar uppstigningen av laxartad fisk.
Vindelälven med biflöden har tidigare utgjort en viktig flottningsled av timmer
med resultat att långa sträckor rensats på sten och block. Vidare har sjöar i
systemet reglerats för att disponera vattnet på bästa sätt just för att underlätta
timmertransporten. Stora ansträngningar har gjorts för att möjligaste mån
återställa systemet till det skick som rådde före flottningsepoken.
Vindelälven är tillsammans med Torne, Kalix, och Pite älvar en av de så kallade
”nationalälvarna”. Det innebär att den är skyddad från framtida
vattenkraftutbyggnad eller vattenöverledning. Vindelälven är också ett av de mer
populära sportfiskevattendragen i norra Sverige. Trots den påverkan som
beskrivits ovan, utgör älven med biflöden numer ett förhållandevis opåverkat
vattensystem och utmärks av en stor variation. Vattendynamikens växlingar
mellan fors- och strömpartier är karaktärsdrag som tillsammans med vattenkemin
ger förutsättningar för en god biologisk mångfald. Flera rödlistade arter
förkommer också i systemet, nämnas kan utter, lax och flodpärlmussla (Ref 2).
Vindelälven är den enda återstående storälven som liknar de sydligare, nu
utbyggda storälvarna. Den har ett omväxlande lopp med sjöar, forsar, sel
(lugnvattendelar av älven) och avor (grunda och trånga vikar). Vegetationen är
mångformig och artrik och även djurlivet är rikt.
Lax- och havsöringsbestånden har, trots Stornorrforsens kraftverk, ett stort
skyddsvärde och få motsvarigheter i landet. Älven är en viktig flyttfågelled och
hyser många häckande fågelarter. Odlingslandskapet med raningar (röjda
strandängar), med ängsbruk och bete ingår också i den värdefulla älvmiljön.
4.4.1.1

Vattenstatus och recipientkontroll
Den delsträcka av Vindelälven som rinner förbi Vindelgransele utgör en
vattenförekomst vilken börjar i Nedre Saxnäs, cirka 60 km uppströms, och slutar i
Vormsele cirka 35 km nedströms. Vattenförekomsten har benämningen
Vindelälven SE723591-161219 och har en total längd på 99 km. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten har klassificerats till God ekologisk status och den
kemiska statusen till God kemisk ytvattenstatus. I förslaget till nya
kvalitetsnormer är kvalitetskravet God ekologisk status 2021 och God kemisk
ytvattenstatus.
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4.4.2

Kvarnbäcken
Kvarnbäcken är ingen vattenförekomst enligt VISS1. Den nedre delen utgör en del
av Natura 2000-området ”Vindelälven med biflöden”. Kvarnbäcken visas i Figur
17.

1

VattenInformationsSystem Sverige som är en databas som har
utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och
vattenmyndigheten.
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Figur 17
Kvarnbäcken. Bäckens övre delar består av grävda diken/uträtad
bäckfåra. Natura 2000-området (Vindelälven med biflöden) innefattar inte dessa
delar.
I de övre delarna är hela bäckfåran kraftigt påverkad av gamla tiders uträtning
och dikning. Området är flackt och strömhastigheten är relativt låg (se Figur 17
och Figur 18).

Figur 18

Foto, övre delarna av Kvarnbäcken

I de mellersta delarna är bäckfåran parallell med skogsbilvägen och är inte
påverkad av rätning eller rensning och vattnet är strömmande till forsande (se
foto i Figur 19). Bäcken är cirka en meter bred och vattendjupet i genomsnitt
knappt en decimeter. Bäckbotten består till största delen av sten med inslag av
grus.
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Figur 19

Foto, mellersta delarna av Kvarnbäcken

I de nedre delarna är inte bäckfåran påverkad av rätning eller rensning och
vattnet är strömmande. Bäcken är cirka en meter bred och vattendjupet i
genomsnitt cirka 1,5 decimeter (Figur 20). Bäckbotten består till största delen av
sten med inslag av grus, sand och finsediment. Här omges bäcken av
barrblandskog med dominans av gran och björk med någon enstaka al.
Vegetationen är lite frodigare än längre uppströms. Förutsättningarna för fisk i
bäcken är mycket små, eftersom bäcken har litet vattendjup och det förekommer
flera vandringshinder.

Figur 20

Foto, Kvarnbäckens utlopp i Vindelälven

Tidigare utförda kiselalgsanalyser har visat att vattnet är måttligt surt till nära
neutralt. Kiselalgsindexet, IPS, indikerar hög statusklassning på Kvarnbäcken.
Inför förestående ansökan utförs även bottenfaunaprovtagning undersökningarna
kommer att sammanställas och utvärderas i MKB.
Preliminära beräkningar av karakteristiska flöden för bäcken har utförts.
Beräkningarna har utförts för Kvarnbäckens utlopp i Vindelälven och visar på ett
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medelflöde om ca 38 l/s och ett årligt lågflöde om ca 5 l/s. Avrinningsområdets
storlek har beräknats till 3.6 km2.
4.4.3

Vargbäcken
Vargbäcken är ingen vattenförekomst enligt VISS. Den utgör en del av Natura
2000-området ”Vindelälven med biflöden”.
Uppströms i bäcken är hela bäckfåran rätad och helt urgrävd för 10-20 är sedan
(Figur 21 och Figur 22).

Figur 21
Vargbäcken. Hela bäcken som den visas i kartan innefattas i Natura
2000-området Vindelälven med biflöden.
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Figur 22

Foto, övre delarna av Vargbäcken

Vid de mellersta delarna (Figur 23) har bäcken en naturlig fåra som inte är
påverkad av rensning eller rätning vilket ger en naturlig slingrande bäcksträcka
med opåverkade strandzoner. Bäcken är mycket liten och variationen i
vattenmiljöer är begränsad.

Figur 23

Foto, mellersta delarna av Vargbäcken

De nedre delarna av Vargbäcken består av en naturlig opåverkad bäcksträcka sett
till form, struktur och de stora variationerna i flöde (Figur 24) och har högt
naturvärde. Under delat av året torkar vissa sträckor ut.
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Figur 24

Vargbäckens nedre delar

Vargbäcken korsas av väg 363 där det även finns en trumma i bäcken innan dess
utlopp i Vindelälven, se Figur 25.
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Vargbäcken direkt uppströms trumma under väg 363

Trumma under väg 363

Trumma under väg 363

Sel innan utlopp i Vindelälven

Vindelälven vid utloppet

Figur 25

Vargbäckens utlopp vid Vindelälven samt trumma under väg 363

43 av 74

Samrådsunderlag
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

Kiselalgsprovtagning har utförts i Vargbäcken under 2010. Dessa visade att de
undersökta lokalerna i Vargbäcken har ett mycket rent vatten med låg belastning
av lättnedbrytbart organiskt material. Inför förestående ansökan utförs
bottenfaunaprovtagning, en ny kiselalgsprovtagning samt elfiske. Resultaten
kommer att sammanställas och utgöra bedömningsunderlag i MKB.
Preliminära beräkningar av karakteristiska flöden för bäcken har utförts.
Beräkningarna har utförts för punkten där Vargbäcken korsar skogsbilvägen som
leder upp till Vargbäckenfyndigheten, vilket är punkten där diket som är tänkt att
ta emot avbördat överskottsvatten från gruvan når Vargbäcken. Beräkningarna
visar på ett medelflöde (MQ) om ca 27 l/s och ett årligt lågflöde (MLQ) om ca 3.5
l/s. Avrinningsområdets storlek i denna punkt har beräknats till ca 2,6 km 2.
Motsvarande beräkningar har utförts för Vargbäckens utlopp i Vindelälven;
medelflödet (MQ) ca 59 l/s och lågflöde (MLQ) ca 7 l/s. Avrinningsområdets
storlek har beräknats till 5,5 km2.

4.5

Kvartär- och hydrogeologiska förhållanden

4.5.1

Kvartära lager

4.5.1.1

Vargbäcken
Jordlagren i området domineras av morän, med inslag av torv där myrmark
förekommer.
I området runt de planerade anläggningarna vid dagbrottet uppgår jorddjupet i
snitt till cirka 1,5 meter
Vid platsen för planerat sandmagasin, Vilmyran, uppgår torvdjupet till ca 3 meter i
de mer centrala delarna och någon meter i de yttre delarna. Torven underlagras i
sin tur av cirka 1,5 meter morän. Vattendjupet i tjärnen är cirka 1 meter.
Jorddjupet i områdena runt myren är ungefär det samma som vid
dagbrottsområdet.

4.5.1.2

Fäbodtjärn
Jordlagren i området domineras av morän och torv myrmark förekommer.
Där fast mark förekommer uppgår jorddjupen i snitt till cirka 3-4 m. Torvdjupet i
området varierar. Närmast området där kvartsgången är belägen uppgår det till
mellan 0 till 1 meter. Torven underlagaras av cirka 3 till 4 meter morän. I
myrområdet där gråbergsupplaget för metasediment planeras anläggas uppgår
torvdjupet i de centrala delarna mellan 3 till 5,5 meter och cirka 0,5 meter i
ytterkanten. Torven underlagras i sin tur av cirka 5 meter morän.
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4.5.1.3

Älvstranden
Vid östranordöstra älvstranden finns ett område med älvsediment i form av sand
och grovsilt och finsand (källa SGU:s kartmaterial). Jordtäcket nere vid
älvstranden är ojämnt: vid borrning för bergvärme har jorddjup på 20 m noterats,
samtidigt som blottat berg förekommer även ute i älven. Ingen information om
jorddjup på västra älvstranden finns att tillgå i brunnsarkivet.

4.5.2

Hydrogeologi
Med de förhållanden som råder i de flesta delar av Sverige, inklusive
projektområdet, Sverige skiljer man lämpligen på grundvatten i jordlager och i
berggrund.
Grundvattennivåerna i området ligger, på grund av den begränsande
konduktiviteten hos jord och berg i relation till de nederbördsmängderna i
området, generellt marknära. Avvikelser från detta kan dock mycket väl finnas i
de mäktiga älvsedimenten vid älvstränderna. Grundvattnets strömmar alltså
därför generellt från högre till lägre liggande terräng. I lite större skala sker alltså
grundvattenströmningen från de bägge verksamhetsområdena, ned mot
Vindelälvens dalgång.
I jordlagren uppträder grundvattnet i porutrymmet mellan jordpartiklarna, det s.k.
primära porsystemet, och grundvattenströmning kan ske i hela jordprofilen. Om
lager med högre genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) finns i jordprofilen,
bidrar de i högre omfattning till den totala strömningen än tätare lager.
I berggrunden saknar det primära porsystemet praktisk betydelse eftersom det
har extremt låg vattenledande förmåga (med undantag för bland annat vissa typer
av sandsten och kalksten som inte förekommer i projektområdet). Istället är det
sekundära porsystemet styrande, nämligen sprickor i berget. I den mån
förekommande sprickor är öppna och förbundna med varandra kan
grundvattenströmning ske genom dem. Detta innebär att delar av bergmassan
som har högre förekomst av vattenförande sprickor också spelar större roll för
grundvattnets förekomst och strömning i berg. Förkastningar indikerar i allmänhet
att vattenförande sprickzoner kan förekomma, men så är inte alltid fallet;
igensättningar av exempelvis lermineral kan mycket effektivt förhindra
vattenflöde.
I och med att grundvattenströmningen i berg sker via sprickor kan
flödesriktningar lokalt avvika från den topografiska gradienten. På lite större skala
sker dock grundvattenströmningen i berg i området med all sannolikhet i den
topografiska gradientens riktning dvs., från höjdpartierna där de bägge
fyndigheterna är belägna, ner mot Vindelälven.

4.5.2.1

Grundvattenförekomst
Den östra stranden vid Vindelgransele och både västra och östra stranden
ytterligare norrut utgör en grundvattenförekomst med benämningen SE722540161710, se Figur 26Fel! Hittar inte referenskälla.. Den kemiska
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grundvattenstatusen har klassificerats till God och likaså har den kvantitativa
klassificerats till God. Inga provtagningar av grundvatten ligger (enligt VISS) till
grund för denna kvalificering.
Uttagsmöjligheter har av SGU bedömts till på 1-5 l/s i södra delen och 5-25 l/s i
den norra, där materialet enligt SGU:s jordartskartering är grövre.
Planerade guldgruvor ligger inte i nära anslutning till grundvattenförekomsten.
Provtagning i enskilda brunnar utfördes av bolaget före och efter att
provbrytningen inleddes.

Figur 26

Grundvattenförekomst SE 722540-161710
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4.6

Naturvärden

4.6.1

Fäbodtjärn
Det finns inga tidigare kända naturvärden i anslutning till Fäbodtjärn se Figur 27
(Ref 3). Området är klassat som låga naturvärden i våtmarksinventeringen.

Inför förestående ansökan utförs naturvärdesinventeringar. Resultatet från
naturvärdesinventeringarna kommer att sammanställas och redovisas i MKB.
Nedan redovisas tidigare kända naturvärden kring Vargbäcken och Fäbodtjärn
genom det underlag som finns genom länsstyrelsens öppna GIS-underlag (Ref 3)
samt tidigare utförda naturvärdesinventeringar.

Figur 27

Kända värden vid Fäbodtjärn
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I utförda naturvärdesinventeringar bedömdes 7 områden ha naturvärden i
enlighet med inventeringsmetoden Svensk Standard (SS 1990000:2014), se Figur
28. Ett område, Lördagsmyran, bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass
2), två områden bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och fyra
områden bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4).

Figur 28
Utförd naturvärdesinventering Fäbodtjärn, grön linje visar område för
utförd inventering. Ett område bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2,
grön polygon), två områden bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass
3, gula polygoner) och fyra områden bedömdes ha Visst naturvärde
(naturvärdesklass 4, orange polygoner).
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4.6.2

Vargbäcken
Det finns inga tidigare kända naturvärden i anslutning till Vargbäcken (Ref 3), se
Figur 29.

Figur 29

Kända naturvärden vid Vargbäcken
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I utförda naturvärdesinventeringar bedömdes 3 områden ha naturvärden i
enlighet med inventeringsmetoden Svensk Standard (SS 1990000:2014), se Figur
30Fel! Hittar inte referenskälla.. Ett område, nedre delen av Vargbäcken,
bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och två områden
bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4).
Kring Vilmyran finns inga sedan tidigare kända naturvärden. Området kommer
dock att inventeras under juni 2017.

Figur 30
Utförd naturvärdesinventering Vargbäcken, grön linje visar område
för utförd inventering. Ett område bedömdes ha Påtagligt naturvärde
(naturvärdesklass 3, gul polygon) och två områden bedömdes ha Visst naturvärde
(naturvärdesklass 4, orange polygoner).
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4.7

Rennäring
I området finns fyra samebyar, se Figur 31. Renar är känsliga för störningar från
andra markanvändare. Det gäller särskilt på våren när kalvarna föds samt när
renarna samlas och drivs i hjordar till rengärden för kalvmärkning eller skiljning.
Vid flytt till och från vinterbetesmarkerna kan flyttlederna innehålla svåra
passager som till exempel älvar, vägar eller järnvägar. Vid vila och bete under
flyttningar måste renarna få vara ostörda. Om renarna skräms kan hjorden
splittras vilket kräver merarbete för renskötarna. I vissa områden är flyttlederna
avskurna av exempelvis vägar och järnvägar vilket leder till att renarna måste
fraktas med lastbil.
För att fånga upp konsekvenser för rennäringen pågår bland annat ett arbete med
rennäringsanalyser för Grans, Malå och Rans samebyar. Samråd kommer att
hållas med samtliga fyra samebyar som har rättigheter i området som berörs av
verksamheten, dvs. utöver ovannämnda även Svaipa sameby.
4.7.1 Rennäringsanalyser – metod och innehåll
Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har tagit fram riktlinjer (Samisk
markanvändning och MKB, utgiven av SSR) som bör användas vid genomförandet
av en rennäringsanalys.
En viktig del i arbetet är att berörda samebyar får möjlighet att aktivt delta. Detta
innebär bland annat att samebyarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i alla
etapper av bedömnings- och utvecklingsprocessen, inklusive planering och
implementering. Rent praktiskt innebär detta exempelvis att kommentarer från
samebyarna fortlöpande integreras i rennäringsanalysen.
Den rapport som beskriver resultatet av arbetet läggs upp enligt följande:
Inledningsvis beskrivs allmänt samernas historia, samernas rättigheter som urfolk
samt hur samebyarna bedriver renskötsel. Markanvändning och övriga
verksamheter inom samebyn som till exempel infrastruktur, andra gruvnäringar
och vindbruk kartläggs då dessa kan ge upphov till kumulativa effekter.
Störningszoner för några av dessa verksamheter tas fram och presenteras i
tabellform samt i kartor. Den planerade verksamhetens konsekvenser och
påverkan inklusive kumulativa effekter presenteras och diskuteras, samt
anpassnings- och kompensationsåtgärder.

4.7.2

Rennäringens markanvändning i området
Nedan följer en allmän beskrivning av markanvändningen utifrån befintligt
underlag, vilket bolaget är medvetet om inte är fullständigt.
Beskrivningen nedan är indelad efter verksamhetsområde. Man bör dock komma
ihåg att det är tänkbart att verksamhet exempelvis vid Vargbäcken kan ha
effekter även på Rans sameby (som har sina marker på andra sidan älven). Detta
på grund av dels transporterna och dels på grund av att något som påverkar en
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sameby även kan ha vissa följdeffekter på dess grannar, genom att renar söker
sig i andra riktningar etc. På motsvarande sätt gäller naturligtvis att verksamhet
vid Fäbodtjärn indirekt eller genom transporterna skulle kunna påverka Grans,
Malå och Svaipa samebyar.

Figur 31

Översikt samebyarnas betesområde
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4.7.3

Fäbodtjärn
Renskötsel i området och dess omgivning bedrivs av Rans sameby. En
rennäringsanalys är utförd inom ramen för ansökan om bearbetningskoncession
och kommer som nämnts uppdateras.
Det område som omfattas av verksamheten ligger inom Rans samebys höst- och
vinterbetesmarker (se Figur 32). Det ligger mellan två kärnområden av
riksintresse för rennäringen och området har en funktion som viktig passage
däremellan samt nyttjas för bete under hösten och förvintern. I närområdet finns
ett trivselland (Rågoholmen), som också utgör riksintresse för rennäringen.
Rågoholmen är en naturlig samlingsplats för renarna med bra bete där renarna
kan skiljas inför flytten till nästa trivselland. Skiljningen som genomförs delar upp
renhjorden i mindre grupper renar som sedan flyttas närmare kusten. Flyttningen
sker till fots längs med Fäbodlidens sydöstra sluttningar till ett område väster om
Middagsberget och Jägarliden. Flyttstråket är smalt och klassat som svår passage.
Rans sameby är totalt sett väldigt smal, varför renarna lätt rör sig mot andra
samebyar. Då området runt Vindelgransele är så smalt utgör det en flaskhals för
samebyn.
Den flytt som genomförs under hösten kräver en relativt stor arbetsinsats.
Området för den aktuella bearbetningskoncessionen ligger mitt i flyttstråket. Det
är i huvudsak under november till januari som denna passage nyttjas. Stråket
nyttjas även under våren då flytten går västerut, men den sker i mindre grupper
av renar och mer kontrollerat. Flytten förbi gruvområdet kan därför pågå flera
månader under hösten och förvintern och det är därför viktigt att passagen kan
nyttjas under hela flyttningsperioden. En bidragande orsak till att flyttningarna är
tidskrävande är att samebyn har långt att flytta renarna mellan fjäll- och
skogsbete.
Området runt Fäbodtjärn används även under vintern som uppsamlingsområde,
då samebyn samlar renarna till befintliga hagar i området. Dessutom är det viktigt
att det inte finns hinder för de renar som varit på fritt bete under vintern, när de
på egen hand ska söka sig mot fjällen.
En mer detaljerad bild av gruvområdet med markanvändningen för Rans sameby
framgår av Figur 33.
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Figur 32

Översikt rennäring Rans sameby
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Figur 33

Detalj Rans sameby
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4.7.4

Vargbäcken
Området vid Vargbäcken används för rennäring av nedanstående samebyar.
Fyndighetsområdet ligger utanför markerade marker för såväl riksintresse som
flyttleder och arbetshagar.
Grans sameby
Området ligger inom vinterland, förvinterland och försommarland. Leder finns
öster och väster om området som används av samebyn. Strategiska områden
finns vid älven och vid Sörsjön (passager rastbeten och arbetshage). Se Figur 34,
Figur 35 och Figur 36.

Figur 34

Rennäringens riksintressen och årstidsland inom Grans sameby
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Figur 35

Renens viktiga områden inom beteslandet Grans sameby
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Figur 36

Detalj Grans sameby
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Malå sameby
Området ligger inom höstland och förvinterland. Leden öster om området
används. Trivselland finns längs med älven. Inga strategiska områden vid
Vindelgransele. Se Figur 37, Figur 38 och Figur 39.

Figur 37

Rennäringens riksintressen och årstidsland inom Malå sameby
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Figur 38

Renens viktiga områden inom beteslandet Malå sameby
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Figur 39

Detalj Malå sameby
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Svaipa sameby
Området ligger inte vid eller inom riksintresse eller årstidsland för Svaipa sameby.
Lederna öster och väster om området används och strategiska områden finns vid
Vindelgransele. Se Figur 40. Som bolaget uppfattat saken har Svaipa sameby rätt
att nyttja flyttlederna och därmed förknippade rastbeten, men har ingen generell
betesrätt i området utöver detta.

Figur 40

Strategiska områden inom Svaipa sameby

Ubmeje Tjeälddie
Ubmeje Tjeälddie sameby berörs inte av förestående verksamhet.
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4.8

Kulturmiljö

Frivilliga arkeologiska utredningar är utförda inom ramen för tidigare utredningar.
Nya kompletterande undersökningar har även utförts inför förestående ansökan.
Tidigare undersökningar visas att det vid Fäbodtjärn finns ett antal s.k. övriga
kulturhistoriska lämningar som huvudsakligen utgörs av husgrunder (gamla lador)
samt en fornlämning cirka 100 meter söder om Lill-Fäbodtjärn. Fornlämningen
utgör ristning, se Figur 41Fel! Hittar inte referenskälla.. Vid utredningen under
2016 registrerades ytterligare en kulturlämning (Husgrund historisktid).
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Figur 41

Kulturmiljö vid Fäbodtjärn

Tidigare utförda arkeologiska utredningar vid Vargbäcken visar att det vid inte
finns lämningar vid Vargbäcken, se Figur 42.
Kring Vilmyran finns inga sedan tidigare kända kulturmiljövärden. Området
kommer dock att inventeras under juni 2017.

Figur 42

Kulturmiljö vid Vargbäcken
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4.9

Friluftsliv

Som nämnts ovan är Vindelälvens dalgång riksintresse för friluftsliv med
värdeomdömena; oreglerad sydlapsk storälv med forsar, vattenfall, nipor och
raviner omgiven av natur- och kulturlandskap. Längs med älven finns utmärkta
förutsättningar för naturstudier av ostörd älvnatur, bra fritidsfiske efter lax, öring
och harr samt utmärkta förutsättningar för forsränning.
Fiske för husbehov samt turismfiske sker i Vindelälven, där ett fiskevårdsområde
administreras av Vindelgranseles sportfiskeförening.
Det finns inga kända vandringsleder inom eller i närheten av gruvområdet. En
kombinerad vandrings- och cykelled är ansluten till väg 363 norr om Vindelälven
och en skoterled går längs med älvens södra strand. Det går en skoterled mellan
Malå och Vindelgransele, vilken korsar skogsbilvägen till fyndighetsområdet cirka
1 km norr om Vargbäckenfyndigheten. Inom kommunen finns ett flertal
turistföretag som är inriktade mot friluftsaktiviteter i anslutning till Vindelälven
som till exempel fiske och forsränning. Jakt förekommer inom området.

5.

Förutsedd miljöpåverkan och skyddsåtgärder
Verksamhetens miljöpåverkan i driftsfas och efterbehandlingsfas kommer att
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med de kontroll- och
skyddsåtgärder som kan komma att aktualiseras. Arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen pågår för närvarande och därför är inte
miljökonsekvenserna ännu slutligen utredda och beskrivna. I detta skede förutses
miljöpåverkan enligt vad som beskrivs nedan.

5.1

Allmänt

Verksamheten vid de båda gruvorna samt de transporter som kommer att ske
kommer att bidra till en ökad mänsklig aktivitet i området.
Verksamheten är förhållandevis småskalig, vilket medför att industriella
karaktären vid de två områdena blir begränsad. Gruvdriften kommer dock att
märkas för boende i Vindelgransele.
Som beskrivits ovan (avsnitt 3.12.1) kommer malmen från Fäbodtjärn kommer att
transporteras till anrikningsverket i Vargbäcken. I dagsläget är
årsmedeldygnstrafik 210 stycken fordon (med osäkerhet om ±33 %) och 30
stycken lastbilar (med en osäkerhet om ± 35 %) på väg 363. På väg 1003 är
årsmedeldygnstrafik 30 stycken fordon och 5 stycken lastbilar. Verksamheten
medför en ökning av trafiken på dessa vägar.
Malm från Fäbodtjärn och Vargbäcken kan även komma att transporteras till kund
utan föregående anrikning i Vargbäcken. Detta då medför ytterligare transporter.
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Om malm från Fäbodtjärn ska levereras utan föregående anrikning innebär det
mindre transporter mellan Fäbodtjärn och Vargbäcken (dvs. från väg 363 upp till
Vargbäcken), men ökade transporter längs väg 363 från Vindelgransele. Om malm
från Vargbäcken ska transporteras efter enbart försovring ökar transporterna från
Vargbäcken ut till det allmänna vägnätet och vidare längs väg 363.

5.2

Ianspråktagande av mark

Platserna för de planerade gruvorna samt tillhörande verksamheter berör inte
skyddad natur och eller områden med höga naturvärden.
Naturvärdes- och kulturmiljöinventeringar har redan utförts inom stora delar av de
planerade verksamhetsområden och tillkommande inventeringar för området vid
Vilmyran kommer utföras under juni 2017.
Platserna för de planerade gruvorna samt tillhörande verksamheter berör inte
heller redan kända fornlämningar. Övriga kulturhistoriska lämningar finns i
området vid Fäbodtjärn, troligen behöver de dock inte påverkas av den planerade
verksamheten i någon större utsträckning. I den mån så behöver ske hanteras det
i samråd med Länsstyrelsen.

5.3

Rennäring

Samtliga berörda samebyar erbjuds separata samrådsmöten.
För de tre samebyar som bedöms beröras i högst utsträckning (Rans, Grans,
Malå) upprättas rennäringsanalys utgående från den verksamhet bolaget söker
tillstånd för. Samebyarna erbjuds medverka. Därigenom kommer påverkan att
kunna värderas bättre.

5.3.1

Rans sameby
Den rennäringsanalys som nyligen (2015) genomförts inom ramen för
bearbetningskoncessionsansökan visar på att viss störning oundvikligen kommer
att uppkomma. Bolaget bedömer dock att man genom lämpliga skyddsåtgärder
kommer att kunna begränsa påverkan till en acceptabel nivå.
Nämnda rennäringsanalys uppdateras för närvarande för att anpassa till
dagsaktuella förhållanden och den verksamhet bolaget söker tillstånd för.

5.3.2

Grans sameby
Området ligger inte inom Grans samebys strategiska områden. Samebyn har dock
betesrätt i området oktober-april och man har en flyttled längs älven som
passeras av planerad transportväg mellan Fäbodtjärn och Vargbäcken. Viss
störning kommer dock inte vara möjlig att undvika. Syftet med den
rennäringsanalys som planeras är att dels beskriva och dels ge förutsättningar för
att minimera denna störning.
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5.3.3

Malå sameby
Malå sameby har året-runt-marker kring Vargbäcken. Viss störning kommer inte
vara möjlig att undvika. Den rennäringsanalys som planeras är att dels beskriva
och dels ge förutsättningar för att minimera denna störning.

5.3.4

Svaipa sameby
Svaipa sameby nyttjar flyttleden längs Vindelälven samt de rastbeten som ligger
norr och söder om Vindelgransele. Bolaget kommer att diskutera eventuell
påverkan med sameby vid kommande samråd.

5.4

Påverkan på yt- och grundvatten
Vid båda gruvorna kommer länshållning av inläckande yt- och grundvatten att
ske. Från dagbrottet i Vargbäcken visar preliminära beräkningar på att i
storleksordningen 2 l/s i medeltal kan behöva pumpas. Motsvarande siffra för
Fäbodtjärn är i storleksordningen 10 l/s.
Ovanstående siffror avser genomsnittligt behov av pumpning. I Vargbäcken
kommer länshållningsbehovet att variera påtagligt med årstider, eftersom det är
ett dagbrott. För Fäbodtjärn förväntas pumpningsbehovet inte uppvisa några
kraftigare årstidsvariationer.
Vid ett uttag av grundvatten, genom t.ex. länshållning av en gruva, sänks
grundvattennivåerna lokalt kring gruvan av. Då kommer grundvattenströmningen
nära gruvan att i viss utsträckning ske in mot gruvan, på grund av den
tryckskillnad avsänkningen av grundvattennivån i gruvan skapar. Beroende på
balansen mellan nybildning och bortledning av grundvatten samt i mycket hög
grad berget och jordens hydrauliska konduktivitet, genomsläpplighet för vatten,
sprids denna påverkan olika långt i olika riktningar. Detta område med avsänkta
grundvattentrycknivåer brukar kallas influensområde.
Som nämnts ovan har sprickzoner ofta stor betydelse för influensområdets
utsträckning i olika riktningar i berg. Det är också vanligt att influensområde i jord
är mindre än influensområde i berg. Detta beror enkelt uttryckt på att
grundvattenbildningen till berg oftast är mindre än den till jord, varför
influensområdet i jord inte behöver vara så stort för att kompensera för inflödet
till gruvan.
Bortledning (pumpning) av inläckande grundvatten i gruvorna kommer alltså att
ske. Detta ger som direkt effekt en sänkning av grundvattnets nivåer i jord och
berg kring dagbrottet i Vargbäcken och underjordsgruvan i Fäbodtjärn. Beroende
på förekomsten av sprickor i berget, den hydrauliska kontakten mellan jord och
berg och balansen mellan uttag och nybildning avgrundvatten, kan denna
påverkan spridas utåt. Hur spridningen sker beror även i hög grad på förekomsten
av vattenförande strukturer i berget.
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Fyndigheten vid Fäbodtjärn avslutas norrut av en förkastning som konstaterats
genom prospekteringsborrningen. Dess utsträckning i planet, mer än lokalt kring
fyndigheten, är inte närmare känd. På motsvarande vis har några lokala
skjuvzoner orienterade ungefärligen parallellt med vägen lokaliserats vid
Vargbäcken. Under arbetet med MKB görs bland annat djupare genomgång av
tillgängliga geologiska data för att värdera eventuell betydelse av detta.
För både Fäbodtjärn och Vargbäcken gäller att det är avsänkning av
grundvattennivåer i jord som skulle kunna ge negativ påverkan. Avsänkta
grundvattennivåer kan generellt göra att sjöar och vattendrag påverkas genom att
nivåerna sänks. Våtmarker kan ändra karaktär genom att de blir torrare och
genom ändrade näringsförhållanden, då områden som tidigare varit
utströmningsområden (grundvatten strömmar upp ur marken) genom gruvan
påverkan blir inströmningsområden (grundvatten infiltrerar i marken).
Dessa risker kan uteslutas för Vargbäcken, där inga ytvattendrag eller våtmarker
förekommer i närheten av gruvan. Vid Fäbodtjärn bedöms riskerna för påtaglig
påverkan vara små men kan inte helt uteslutas i gruvans omedelbara närhet.
Detta kommer att belysas ytterligare i MKB. Specifikt gällande Kvarnbäcken ska
tilläggas följande: i Fäbodtjärn ligger fyndigheten relativt nära Kvarnbäcken och i
omedelbar anslutning till några av de grävda diken som utgör Kvarnbäckens
översta delar. I och med att Kvarnbäcken planeras fungera som recipient för
avbördat överskottsvatten återförs det vatten som avlägsnats från
avrinningsområdet, genom gruvans dränerande verkan. Någon minskning av
vattenföringen i bäcken till följd av eventuellt avsänkta grundvattennivåer i
bäckens omgivningar kommer därför inte att ske.
Flödespåverkan i Kvarnbäcken och i Vargbäcken kommer att utredas vidare i
MKB, då även vattenbalanser upprättas. Med hänsyn till att flödet av
överskottsvatten från Fäbodtjärn beräknas bli förhållandevis stort i
relation till vattenföringen i Kvarnbäcken kommer under vissa perioder på
året tillskottet från gruvan utgöra en väsentlig del av bäckens vattenföring. Detta
innebär påverkan på bäckens hydrologi med högre flöden under vintertid, då
bäcken naturligt har låga flöden.
Ansökan kommer även att beskriva omläggning/rensning/fördjupning av diken och
trummor.
Enskilda brunnar ligger på ett stort avstånd från gruvorna och kommer inte att
påverkas av länshållningen av gruvorna.
I driftskedet kommer länshållningsvatten från gruvorna samt uppsamlat vatten
från upplagen att pumpas från klarningsbassängerna via diken till Kvarnbäcken
och Vargbäcken, vilket beskrivits i avsnitt 3.10 ovan.
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Avbördat överskottsvatten kan förväntas innehålla förhöjda halter av vissa
metaller och sulfat. Det beror både på att grundvattnet i sig innehåller förhöjda
halter av arsenik och att det sker en utlakning från nya frilagda ytorna hos
gråberg, anrikningssand och i gruvorna. Lakningen uppkommer både till följd av
ren urspolning och när materialet utsätts för syre och vittring (oxiderar). Vattnet
kommer även att innehålla kväveföreningar (från sprängmedel) såsom nitrat och
ammonium och partiklar. Länshållningsvattnets kvalitet och påverkan på
recipienterna kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. Med
hänsyn till de låga flödena i recipienterna Vargbäcken och Kvarnbäcken kan det
inte uteslutas att halterna i recipienterna kommer att förhöjas. Detta gäller i
synnerhet Kvarnbäcken.
När anläggningarna och deponierna efterbehandlats kommer det att ske en diffus
spridning av lakvatten till omgivningen via ytvatten och grundvatten, framför allt
från deponierna Lakvattnet kommer att ha förhöjda halter av metaller och sulfat.
Gruvorna kommer på sikt att fyllas med vatten vilket innebär att eventuell
oxidering av bergytorna i dessa begränsas. Mindre mängder överskottsvatten
kommer att avrinna diffust från dagbrottet i Vargbäcken. Från gruvan i Fäbodtjärn
bedöms enbart ett genomflöde ske av grundvatten.
Länshållningsvattnets och lakvattnets kvalitet och påverkan på recipienterna
kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.
Ansökan kommer innehålla yrkanden om tillstånd för den vattenverksamhet som
kommer bedrivas.

5.5

Utsläpp till luft

De emissioner till luft som kan förutses är framför allt följande:
Utsläpp från anrikningsverk (damm och stoft)
Utsläpp vid deponering (damm vid deponering av gråberg och
anrikningssand)
Utsläpp från transporter (damm och avgaser)
Utsläpp från gruvans ventilationsschakt (spränggaser, stendamm,
dieselavgaser eller andra frigjorda gaser)
Vid torr väderlek kan damning ske från körvägar, upplag och från sandmagasin.
Sådan damning kan utgöra en potentiell olägenhet för omgivningen. För att
minska risken för damning kan bevattning alternativt påförande av
dammbindningsmedel av körvägar och upplag ske vid torr väderlek.

5.6

Buller

Verksamheterna ovan jord kommer att ge upphov till ett visst buller i
omgivningen. I Fäbodtjärn kommer främst arbetsmomenten lastning och lossning
av utsprängt berg och malm ge upphov till buller. I Vargbäcken kommer utöver
lastning och lossning av berg även krossning och malning med mera att utföras.
Bullrande arbetsmoment vid anrikningsverket kommer att ske i ett enklare
verkstadstält.
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Riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller finns publicerade i
Naturvårdsverkets vägledning rapport 6538. Angivna bullernivåer i rapporten bör i
normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet, se
Tabell 1 nedan.
Tabell 1

Ljudnivå från industri/verksamhet

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler

Leq dagtid
(06-18)

Leq kväll (18-22) samt
lör, sön- och helgdag
(06-18)

Leq natt
(22-06)

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

Som beskrivits ovan är avståndet till boende vid Fäbodtjärn och Vargbäcken
förhållandevis stort. Buller dämpas även av markdämpning och barriäreffekter av
träd. För att säkerställa att ovan nämnda riktvärden innehålls kommer
bullerberäkningar att utföras.
Buller utanför verksamhetsområdena utgörs av buller från transporter.
Malmtransporter kommer att ske med lastbil.

5.7

Markvibrationer

Sprängningar i samband med bergschaktarbeten orsakar markvibrationer.
Storleken på markvibrationer är framför allt beroende av avståndet mellan
sprängplats och observationspunkt samt mängden sprängmedel i borrhål (den
samverkande laddningen). Laddningen i ett borrhål är i sin tur beroende av
borrhålets längd.
Avståndet från de planerade sprängplatserna till bostäder är stort och storleken på
sprängladdningar inte särskilt stora, vilket innebär att risk för skada på bostäder
kan uteslutas. I samband med provsprängningar utfördes även
vibrationsmätningar på fastigheter i byn. Nivåerna på vibrationer som uppmättes
då var då betydligt lägre än de som kan tänkas orsaka skador.

5.8

Luftstötvåg

5.9

Stenkast

Risken för att luftstötvågor som skulle kunna orsaka risk för skada vid sprängning
kan uteslutas. Detta på grund av storlek på de sprängsalvorna som kommer att
användas och avstånden till närmaste fastigheter.

Längden på stenkast från sprängningar vid Vargbäcken kommer
erfarenhetsmässigt, utgående från storleken sprängsalvorna, att uppgå till mindre
än 1 000 meter. Det innebär att risk för skada på bostäder och närboende kan
uteslutas med på grund av avstånden till dessa.
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5.10

Miljörisker

De viktigaste miljörelaterade risker som identifierats i detta skede beskrivs i det
följande tillsammans med ett resonemang om möjliga skyddsåtgärder.
Lagring av brandfarliga varor
Brandfarliga varor kommer att lagras och hanteras inom områdena. Läckage av
diesel kan orsaka markförorening och förorening av nedströms liggande
vattendrag. I syfte att reducera risken för läckage kommer permanenta cisterner
att vara placerade inom invallning eller skyddskärl samt med uppsamling av
eventuellt spill.
Sevesodirektivet är införlivat i svensk lagstiftning genom lag (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
och förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor (nedan Sevesolagstiftningen). Enligt en preliminär
beräkning kommer inte verksamheten upp i nivån för den lägre kravnivån.
Hantering av kemikalier
Teoretisk sett kan hantering av kemikalier i anrikningsverket utgöra en miljörisk
om okontrollerade utsläpp skulle inträffa. Risken minskas genom att behållare och
cisterner placeras så att eventuella läckage inte leder till okontrollerade utsläpp.
Markdeformationer
Brytningen i Fäbodtjärn kommer att ske i underjordsgruva genom modifierad
skivpallbrytning, med en total höjd av ca 20 m. Mäktigheten på malmen som
planeras brytas är maximalt i storleksordningen några meter. Risken för att större
markdeformationer eller ras skulle ske är därmed mycket begränsad. Dagbrottet i
Vargbäcken kommer av arbetsmiljöskäl att utformas med släntvinklar som gör
risken för större ras är obefintlig.

5.11

Skydds- och kontrollåtgärder

5.12

Villkor för verksamheten

Bolaget kommer där det är relevant att föreslå kontroll- och skyddsåtgärder för
att minska risker för negativ miljöpåverkan. Detta gäller till exempel de
klarningsbassänger som beskrivits ovan. Det gäller också hantering av kemikalier
etc.

Om domstolen meddelar tillstånd för verksamheten kommer tillståndet att
förknippas med ett antal villkor som reglerar i närmare detalj vad bolaget har
tillstånd till. Ett villkor brukar till exempel vara att verksamheten ska bedrivas på
det sätt som verksamhetsutövaren beskrivit i ansökningshandlingarna och i
ärendet i övrigt. Villkor brukar även reglera bland annat tillåtna halter av vissa
ämnen i utgående vatten. Det kan också gälla till exempel regleringar av
bullernivåer, utsläpp till luft eller informations/samrådsrutiner med berörda inför
sprängning.
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Bolaget kommer under arbetet med MKB ta fram förslag på relevanta villkor och
remissinstanser har möjlighet att lämna sina synpunkter på dessa förslag.
Domstolen fastslår sedan vad som ska gälla när tillståndet meddelas.
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6.

Förslag till innehållsförteckning i MKB
Inledning och bakgrund
Administrativa uppgifter
Beskrivning av MKB-arbetet
Begreppsförklaring
Bedömningar av effekter och konsekvenser
Innehållsmässiga avgränsningar
Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
Geologi
Brytning ovan och underjord, infrastruktur i gruvorna
Uppfodring och transporter och vägar
Anrikning
Avfall
Vattenhantering
Kemikalier och sprängämnen
Efterbehandlingsåtgärder
Samråd
Alternativ
Nollalternativ
Alternativ lokalisering
Alternativ utformning
Områdesbeskrivning
Lokalisering
Planförhållanden och närboende
Skyddade områden
Naturmiljö
Ytvattenförhållanden
Grundvattenförhållanden
Rennäring
Kulturmiljö
Friluftsliv
Luftkvalitet
Miljöaspekter och konsekvenser i drift och efterbehandlingsskede
Inledning
Påverkan på grundvattenförhållanden
Påverkan på ytvattenförhållanden
Utsläpp till luft
Buller
Markvibrationer
Påverkan på landskapsbild
Påverkan natur- och kulturvärden
Påverkan rennäring
Påverkan på friluftsliv
Energianvändning
Miljörelaterade risker
Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser
De allmänna hänsynsreglerna
Miljökvalitetsmål
Nationella, regionala och lokala miljömål
Miljökvalitetsnormer
Kontroll
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