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1.

Inledning
Botnia Exploration avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för brytning av malm
i Fäbodtjärn och i Vargbäcken. Ansökan kommer även att innefatta ett
anrikningsverk i anslutning till Vargbäckengruvan. Den ansökta verksamheten
omfattar även vattenhantering, inklusive länshållning av gruvor samt rening och
avbördning av överskottsvatten, anläggande av deponier för gråberg och
anrikningssand samt upplag för malm med mera.
I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits
och vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och
organisationer. Yttranden och minnesanteckningar från samrådet i sin helhet finns
bilagda.
Inkomna yttranden beaktas i relevanta delar i den pågående MKB-processen samt
utformningen av verksamheten.

2.

Genomförda samråd
Samrådet har genomförts mellan hösten 2016 och våren 2018. Inkomna
samrådssynpunkter (via samrådsmöten, samrådsyttranden eller rennäringsanalys)
redovisas i avsnitt 3 nedan.
Denna version av samrådsredogörelsen utgör version 2, efter länsstyrelsens
slutgiltiga yttrande.

2.1

Länsstyrelsen och kommunen

Samrådsmöte med länsstyrelsen i Västerbotten län och Lycksele kommun hölls
2016-10-14. Samrådsunderlag samt minnesanteckningar från mötet bifogas, se
Bilaga C.1.1 och Bilaga C.1.2. Länsstyrelsen lämnade sedan skriftliga synpunkter
efter samrådsmötet 2017-04-07, se Bilaga C.1.3.
Som framgår av minnesanteckningarna (Bilaga C.1.2) framförde länsstyrelsen
bland annat att det är viktigt att ha kontroll på vattnet om det finns osäkerheter
om det material som ska deponeras. Som en följd av detta inledde bolaget en
utredning kring alternativ placering av sandmagasinet i ett område som inte utgör
inströmningsområde för grundvatten, en bit ifrån dagbrottet i Vargbäcken.
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Samrådsunderlaget reviderades med avseende på plats för sandmagasin samt
några andra mindre ändringar. Länsstyrelsen och kommunen fick sedan (2017-0510) ta del av det reviderade samrådsunderlaget (Bilaga C.1.4) som även
skickades till myndigheter och organisationer (se nedan). Länsstyrelsen och
kommunen fick även en lista med de huvudsakliga förändringarna i
samrådsunderlaget (Bilaga C.1.8) för att underlätta handläggning.
Tidpunkt för inlämnande av synpunkter sattes till 2017-06-09.
Länsstyrelsen inkom med samlade och slutliga synpunkter 2018-03-02 (Bilaga
C.1.18).

2.2

Närboende och markägare

Samråd med enskilda som kan antas bli särskilt berörda har genomförts genom
utskick av information per post 2017-05-11, se Bilaga C.1.5. Sändlista framgår av
Bilaga C.1.6. Tidpunkt för inlämnande av synpunkter sattes till 2017-06-09. Ett
informationsmöte har också hållits i Vindelgransele den 31 maj 2017. Protokoll
inklusive närvarolista från mötet bifogas, se Bilaga C.1.9.
Annonsering skedde även i lokal dagspress, se nedan. Vidare sattes anslag upp i
byn med information om samrådsmötet.

2.3

Myndigheter och organisationer

2.4

Samebyar

2.4.1

Grans sameby
Inledande samrådsmöte hölls 2016-08-29. Protokoll från mötet bifogas (bilaga
C.1.11). Ytterligare samrådsmöte hölls 2016-10-25 (protokoll i bilaga C.1.12).
Inför samrådsmötet skickades 2016-10-03 samrådsunderlag (bilaga C.1.1) per
post och e-post. Reviderat samrådsunderlag skickades per post och e-post 201705-09 (bilaga C.1.4). En förteckning över huvudsakliga förändringar relativt
tidigare samrådsunderlag skickades också (bilaga C.1.8). Tidpunkt för inlämnande
av synpunkter sattes till 2017-06-09.

Samråd med myndigheter och organisationer har skett genom utskick av
samrådsunderlag via e-post eller post 2017-05-10. Sändlista framgår av Bilaga
C.1.6. Tidpunkt för inlämnande av synpunkter sattes till 2017-06-09.

Samråd har hållits med Malå, Rans, Grans och Svaipa sameby.
Nedan redovisas hur samråd skett med respektive sameby.
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2.4.2

Malå sameby
Inledande samrådsmöte hölls 2016-08-30. Protokoll från mötet bifogas (bilaga
C.1.13). Ytterligare samrådsmöte hölls 2016-12-11 (protokoll i bilaga C.1.14).
Inför samrådsmötet skickades 2016-10-03 samrådsunderlag (bilaga C.1.1) per
post och e-post. Reviderat samrådsunderlag skickades per post och e-post 201705-09 (bilaga C.1.4). En förteckning över huvudsakliga förändringar relativt
tidigare samrådsunderlag skickades också (bilaga C.1.8). Tidpunkt för inlämnande
av synpunkter sattes till 2017-06-09.

2.4.3

Rans sameby
Ett informellt informationsmöte hölls 2016-08-30. Samrådsmöte hölls 2016-10-24
(protokoll i bilaga C.1.15). Inför samrådsmötet skickades 2016-10-03
samrådsunderlag (bilaga C.1.1) per post och e-post. 2016-12-19 skickades på
önskemål från samebyn brev med förtydligande av hur bolagets redovisade
markanspråk beräknats (bilaga C.1.16). 2016-12-23 skickades PM med
uppdaterad preliminär layout för anläggningarna vid Fäbodtjärn (bilaga C.1.17).
Reviderat samrådsunderlag skickades per post och e-post 2017-05-09 (bilaga
C.1.4). En förteckning över huvudsakliga förändringar relativt tidigare
samrådsunderlag skickades också (bilaga C.1.8). Tidpunkt för inlämnande av
synpunkter sattes till 2017-06-09.

2.4.4

Svaipa sameby
Samrådsunderlag skickades per post och e-post 2017-05-09 (bilaga C.1.4).
Tidpunkt för inlämnande av synpunkter sattes till 2017-06-09.

2.5

Allmänhet

3.

Inkomna synpunkter

Annonsering i Västerbottenkuriren och Folkbladet utfördes 2017-05-13. Kopia på
annons bifogas, se Bilaga C.1.7.

Nedan görs en kort sammanställning av inkomna synpunkter från myndigheter,
närboende, organisationer och samebyar. För fullständiga skriftliga synpunkter, se
bifogade underbilagor.

3.1

Synpunkter från länsstyrelsen och kommunen

Länsstyrelsen framför bland annat att det är viktigt att ansökan innehåller
beskrivning av de skyddsåtgärder som kan komma att krävas för att visa att
verksamheten inte kommer att hindra att gällande miljökvalitetsnormer för vatten
(MKN) uppnås i tid. Vidare ska underlaget för Natura 2000-området Vindelälven,
med biflöden vara tillräckligt utrett och beskrivet, så att det både under drifttiden
och efter avslutad gruvbrytning går att utvärdera gruvverksamheternas eventuella
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direkta och indirekta påverkan på Natura 2000-området och dess värden.
Synpunkterna i sin helhet framgår av Bilaga C.1.3.
I sitt slutliga yttrande, som gäller som tillägg till det första yttrandet, anger
Länsstyrelsen bland annat att ansökan till täkt av morän ska ansökas alternativt
inkluderas i ansökan. Miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning ska
omfatta förtydliganden gällande geovetenskapliga värden, arbetstider,
transportvägar, sprängning, energifrågor, vattenfrågor och dammsäkerhet.
Länsstyrelsen betonar vidare vikten av redovisning av nuläge, konsekvenser och
skyddsåtgärder för rennäringen i ansökan. Synpunkterna i sin helhet redovisas i
Bilaga C.1.18.
Lycksele kommun påtalar bland annat att sanitär avloppshantering kräver tillstånd
eller anmälan. Kommunen bedömer att verksamheten kommer bidra till markant
ökad trafiktäthet av tunga fordon genom Vindelgransele, vilket kan påverka
boendemiljön negativt.

3.2

Synpunkter från närboende och markägare

3.3

Synpunkter från myndigheter och organisationer

Närboende och markägare framför huvudsakligen synpunkter gällande risk för
påverkan på vattenkvalitet i enskilda brunnar, risk för dammbrott och risk för
påverkan på vägnät och boendemiljön från tunga transporter.

Naturvårdsverket anser att utvinningsavfallet, påverkan på Natura 2000-områden
och miljökvalitetsnormer för vatten samt ekonomisk säkerhet behöver belysas och
utredas särskilt i kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Naturvårdsverket specificerar vad karaktäriseringen av utvinningsavfall ska
innehålla. Naturvårdsverket anser att bolaget ska klargöra vilka utvinningsavfall
och slutprodukter som uppstår i de olika processtegen. Information om framtida
lakvattensammansättning från utvinningsavfallsanläggningar ska beskrivas i
avfallshanteringsplanen. Utöver verksamhetens påverkan på aktuell
vattenförekomst ska påverkan på yt- och grundvatten som inte utgör
vattenförekomster beskrivas. Påverkan på boendemiljöer och miljön från
transporter ska också tas upp. Naturvårdsverket kommenterar vidare vad den
ekonomiska säkerheten ska omfatta.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) framför att en bedömning av hot mot
grundvattenberoende ekosystem är den viktigaste grundvattenfrågan. SGU
påpekar också vikten av att en vattenbalans upprättas och att influensområdets
utbredning bedöms och redovisas på ett tydligt sätt. Vidare anser SGU att en
bättre karaktärisering av gråberg, anrikningssand och avrymningsmassor ska
göras och att beskrivning av avfallshantering i MKB:n ska kopplas till
avfallshanteringsplanen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påtalar att en
avfallshanteringsplan samt underlag för bedömning av kravnivå enligt
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Sevesolagstiftningen ska bifogas ansökan. MSB framför vidare att risker för
olyckor, konsekvenser, skyddsåtgärder och försiktighetsmått bör beskrivas.
Sametinget bedömer att gruvverksamheten påtagligt kommer att försvåra
bedrivandet av renskötsel och att samexistens inte är möjlig i det aktuella
området. Sametinget betonar vikten av att samebyar informeras och ges
möjlighet att påverka.
Trafikverket meddelar att tillstånd för ny anslutning till väg 1003 måste sökas.
Havs- och vattenmyndigheten meddelar att de avstår från att yttra sig.
Naturskyddsföreningen i Lycksele påtalar att Vindelälvsdalen är ett känsligt
område för miljöbelastningar och ett kommande biosfärområde. De framför också
att det bör förtydligas om ett lokalt anrikningsverk ska anläggas eller inte.
Vattenhantering och efterbehandling måste förtydligas och utvecklas.

3.4

Synpunkter från samebyar

3.4.1

Grans sameby
Grans sameby meddelar i epost 2017-06-26 (C.1.10) att de gått igenom tillsänt
material och inte har något ett erinra. Man avstår från att yttra sig vidare i detta
skede.
Vid samrådsmöten har Grans framfört att ekonomin i lastbilstransporter av ren
indirekt styr hur beroende man är av traditionell flyttning. Området nordöst om
fyndigheten är generellt sett mer lämpat för renarnas flyttning än områden söder
om vägen. Ju tystare och lugnare i området under vintern desto bättre för
samebyn. Man anser också att den planerade verksamheten storleksmässigt mer
liknar en bergtäkt än en gruva, det förefaller inte vara någon stor verksamhet som
planeras. Grans framför också att efterbehandling är en viktig fråga för samebyn.
Grans påtalar att transporter över Vindelälvsbron kommer att vara problematiska
när de flyttar renar på älven.

3.4.2

Malå sameby
Vid samrådsmöten har Malå framfört att de ser det som negativt att sanddeponin
lokaliseras till Vilmyran, eftersom det gör att verksamhetsområdet sträcks ut,
vilket ger mer störning för renarna. Malå hade hellre sett ett mer sammanhållet
verksamhetsområde. Från samebyns sida finns en oro för ljud och störning.
Angående efterbehandling framför Malå att de önskar att samtliga ytor efter
avslutad gruvdrift så snart som möjligt kan återgå till skogsmark. Malå poängterar
också att återfyllning av dagbrott ses som ett bättre alternativ än att dagbrottet i
Vargbäcken får bli en dagbrottssjö efter avslutad verksamhet.
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Malå har även framfört att ett anrikningsverk söder om älven, där ingen
renskötsel bedrivs sommartid, hade varit mera lämpligt. Detta eftersom
anrikningsverksamheten sker under barmarksperioden.
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3.4.3

Rans sameby
Rans sameby inkom med skriftligt yttrande 2017-06-18 (se bilaga C.1.10).
Yttrandet gäller dels rennäringsanalysen och dels samrådsunderlaget. Rans
framför att alternativredovisningen bör förtydligas när det gäller transporter.
Effekter vid brytning och verksamhet hela året bör beskrivas. Samebyns
bedömning är att påverkan av en gruvetablering är stor och kommer att kräva en
omfattande omstrukturering av renskötseln inom samebyn. Krav på hantering av
skyddsåtgärder och kompensationsförfarande finns inskrivna i genomförd
rennäringsanalys.
I form av synpunkt på rennäringsanalysen framför Rans även att man motsätter
sig ett alternativ där malm från Fäbodtjärn transporteras direkt till kund utan
föregående anrikning. Detta på grund av att en ökad trafikmängd.
Vid samrådsmöte har Rans poängterat att de anser att vattenhanteringen är
mycket viktig fråga. Rans har även fört fram att de helst ser att nuvarande
(befintliga) tillfartsväg till Fäbodtjärn hålls oplogad då den nya tillfartsvägen
byggts. Samebyn poängterar att det är viktigt att diken och vägar utformas på ett
sätt som tillåter renar att passera dem utan problem.

3.4.4

Svaipa sameby
Svaipa sameby har inte inkommit med något yttrande.
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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 1 och Figur 2).
Fyndigheterna ligger i ett område med historisk och pågående gruvdrift,
exempelvis ligger Kristinebergsgruvan cirka 15 km sydost.
Tillståndsansökan kommer att omfatta tillstånd enligt miljöbalkens kap 9 och 11
och vid behov även enligt kap 7, innehållande bestämmelser kring Natura 2000områden.
Utöver själva gruvverksamheten kommer även bearbetning av malmen att ske vid
ett gemensamt anrikningsverk som är planerat till Vargbäcken fyndigheten.
Verksamheten omfattar även vattenhantering, inklusive rening och avbördning av
överskottsvatten, anläggande av deponier för gråberg samt mellanlagring av
malm.
Bolaget kommer att hålla samråd med länsstyrelsen och kommunen och
förestående samrådsunderlag skickas till myndigheterna innan samrådsmötet.
Som ett led i ansökningsförfarandet genomför bolaget nu samråd med
länsstyrelsen och kommunen. I nästa steg kommer samråd att ske med enskilda
som kan antas bli särskilt berörda, intresseorganisationer och berörda
myndigheter.
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.
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. För
Vargbäcken finns bearbetningskoncession och för Fäbodtjärn fick bolaget
bearbetningskoncession beviljad under september 2016.
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2.

Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Telefon

Botnia Exploration Holding AB
556721-7954
Bengt Ljung
0705-43 16 05

Administrativa uppgifter
Kommun
Tillsynsmyndighet

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 1 och Figur 2.

Figur 1

Översikt Vindelgransele gruvor
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Figur 2

Vindelgransele gruvor samt Vindelälven
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3.2

Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
Ansökan avser anläggande och drift av gruvor för brytning av guld i Fäbodtjärn
samt i Vargbäcken. Nedan redovisas en sammanfattning av planerad verksamhet.
Preliminära layouter för de bägge verksamhetsplatserna redovisas i Figur 3 och
Figur 4.
Vid Fäbodtjärn kommer malmen att brytas i en underjordsgruva, med verksamhet
året om. I anslutning till rampen (nedfarten) till gruvan kommer ett malmupplag
och en gråbergsdeponi att anläggas. Övrig infrastruktur omfattar huvudsakligen
anläggningar för vattenhantering samt servicebyggnader. Malmen 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 gråbergdeponi, kommer att ledas till dit. Vattnet leds efter
magasinering och rening via befintligt dike i de övre delarna av recipienten
Kvarnbäcken. Brytningen i Fäbodtjärn kommer att pågå i cirka 7 år.
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Figur 3

Plan verksamhet Fäbodtjärn (preliminär).

Vid Vargbäcken kommer malmen att brytas i ett dagbrott, som en utökning av
befintligt dagbrott där provbrytning utförts. Upplag för malm och inre gråberg
(ofyndigt material som sorteras bort från malmen efter krossning) samt
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gråbergsdeponi kommer att anläggas i anslutning till dagbrottet. Ett mindre
anrikningsverk planeras att anläggas i direkt anslutning till dagbrottet.
Restprodukten från anrikningsverket, så kallad anrikningssand, kommer att
deponeras på ett sandmagasin i anslutning till anrikningsverket. Guldkoncentratet
transporteras från anrikningsverket med lastbil. Övrig infrastruktur omfattar
servicebyggnader.

Figur 4. Plan verksamhet Vargbäcken (preliminär).
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Inläckande vatten till dagbrottet i Vargbäcken kommer att pumpas till en
klarningsbassäng. Även uppsamlat vatten från sandmagasinet, upplag och
gråbergdeponi kommer att ledas till denna för magasinering och rening. Vattnet
leds därefter via vägdike till recipienten Vargbäcken. Brytningen i dagbrottet
kommer att pågå i cirka 7 år.
Brytningen i gruvorna kommer att ske året runt vid Fäbodtjärn och Vargbäcken.
Eventuellt begränsas brytningsperioden till barmarksperioden i Vargbäcken, dvs.
under 7 månader från april till oktober. Anrikning kommer endast att ske under
barmarksperioden. Under denna tid kommer även transporter att ske från
Fäbodtjärn till Vargbäcken. Anläggningar för vattenhantering (diken, pumpar och
bassänger) kommer att hållas igång året om.
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Figur 5
Gällande bearbetningskoncession för Vargbäcken och Fäbodtjärn.
Bearbetningskoncessionen för Fäbodtjärn beviljades september 2016
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. Dessa kommer även där möjligt att återfyllas med avfall under
pågående drift.
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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.

Tvärsnitt

0m

Kvartsgång
Metasediment
Diorit

-100 m

-200 m
Mafisk

-300 m

Figur 6
Fäbodtjärn geologisk tolkning, projicerad i planvy och tvärsnitt
(illustrativt).
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Kvartsgången är cirka 180 meter lång och har ett vertikaldjup på cirka 260 meter
och stupar 55 grader varför 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.

Figur 7
Foto kvartsgången vid Fäbodtjärn. 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. Eftersom det inte finns några indikationer på att malmens utbredning och
halterna minskar med djupet, uppskattas den totala brytbara mängden malm till
cirka 290 000 ton, ned till ett vertikalt djup av cirka 260 meter.

3.3.2

Vargbäcken
Guldfyndigheten i Vargbäcken förekommer huvudsakligen i tvär- och längsgående
kvartsgångar i en utsträckt dioritkropp omgivet av metasediment samt i
skjuvzonerna i kontakten mellan dioriten och sedimentbergarten. Guldfyndigheten
går endast in någon meter i sedimenten.
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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
inklusive tolkat område för diorit och metasediment samt utfört område för utförd
provbrytning utförd 2011. Undre bilden visar längdsektion för fyndigheten där nu
aktuellt brytningsområde är lokaliserat ungefär under och till vänster om
provbrytningsområdet och över de röda områdena.
15 av 75

Samrådsunderlag, 2016-09-23
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

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.

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.
Selektiv brytning under jord av övriga delar av fyndigheten kan komma att ske i
ett senare skede.

16 av 75

Samrådsunderlag, 2016-09-23
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

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. Eventuellt 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/framdagande av elkraft och framdragning till olika delar i
verksamheten.
Anpassningar av befintliga vägdiket som är aktuellt för avbördning av
överskottsvatten: omläggning/översyn av trummor och passage av
bergklack.

3.5

Planerad brytning

3.5.1

Fäbodtjärn
Brytningen i Fäbodtjärn kommer att ske i underjordsgruva genom modifierad
skivpallbrytning, med en total höjd av 16-20 meter per pall. Den planerade
brytningsmängden omfattar totalt cirka 290 000 ton. I snitt kommer cirka
50 000 ton att brytas årligen och som mest 65 000 ton. Brytningen beräknas att
pågå i 6 till 8 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 dioriten.
Skärningens längd beräknas bli cirka 130 meter. En snedbana/ramp drivs sedan
ned i dioriten. Inslag från snedbana mot malmkroppen (kvartsgången) görs
igenom metasedimenten för varje nivå (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.
Den utbrutna malmen lastas och transporteras med dumpers 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 25 000 ton, som mest cirka 50 000 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 mindre dagbrott, i anslutning och som fördjupning av redan utförd
provbrytning. Mängden malm inom det aktuella brytningsområdet uppgår till cirka
365 000 ton. Årligen beräknas i snitt cirka 50 000 ton malm att brytas och som
mest 65 000 ton. Brytningen beräknas att pågå i 6 till 8 år.
Den slutgiltiga utbredningen på dagbrottet kommer att vara cirka 280 meter
långt, 40-50 meter brett och 25 meter djupt i snitt. Lokalt kan dagbrottet bli ned
till 35 meter djupt.
Den utbrutna malmen lastas och transporteras med dumpers upp till markytan där
den läggs på malmupplag i anslutning till gruvan och anrikningsverk. Mängden i
malmupplaget beräknas normalt uppgå till cirka 25 000 ton, som mest cirka
50 000 ton. I anslutning till malmupplaget för Vargbäcken anläggs även ett upplag
med malm från Fäbodtjärn. Det beräknas att som mest innehålla cirka 50 000 ton
malm. Det innebär totalt sett att cirka 100 000 ton malm kan komma att lagras
vid Vargbäcken, motsvarande en yta om ca 120 x 120 meter. Denna yta inrymmer
även krossverk och försortering.
Huvudverksamheten med brytning planeras att pågå året runt, dagtid i tvåskift.
Eventuellt begränsas dock berguttaget till att ske under sommarhalvåret, cirka 7
månader, april till oktober.

3.6

Anrikning
Anrikningsverket lokaliseras till Vargbäcken. Anrikningsverket utgör en enkel
anläggning, med 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.
Den genomsnittliga genomströmningen av malm genom anrikningsverket
beräknas uppgå till cirka 25 ton/h och den maximala till 50 ton/h. Produktionen
kommer att ske dygnet runt i treskift. Den genomsnittliga mängden råmalm per år
som beräknas upparbetas uppgår till cirka 100 000 ton.
Anrikningsprocessen omfattar först krossning i mobil primär- och sekundärkross.
Malmen från Vargbäcken kommer sedan eventuellt att försorteras (sovras) i ett så
kallat lasersorteringsverk för att reducera inblandningen av gråberg (ungefär
30 till 40 % av mängden sorteras då bort som inre gråberg). Själva
anrikningsprocessen består av malning samt gravimetrisk upparbetning i flera
steg. Avfallet (anrikningssanden) från upparbetningen går sedan vid behov till
avsvavling/flotation. Avsvavlings/flotationskemikalier utgör troligen en typ av
xantat. Det producerade guldkoncentrat avvattnas och är sedan redo för transport
till kund.
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3.7

Avfall
Verksamheten kommer att generera avfall i form av gråberg och anrikningssand. I
och med att verksamheten kommer att generera ett 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 hur verksamheten risker för och
konsekvenser av olyckor kopplade till avfallet, så att en hållbar utveckling främjas.

3.7.1

Gråberg
Vid Fäbodtjärn uppkommer gråberg då påslag, snedbana/ramp och inslag anläggs.
Gråberg uppkommer även genom spädning vid brytning av kvartsfyndigheten.
Bolaget kommer att sträva efter att minimera denna inblandning av gråberg i
malmen, men den går ej att helt undvika. Den totala mängden gråberg uppgår till
cirka 240 000 ton. Gråberget består huvudsakligen av diorit (cirka 175 000 ton)
och resterande mängd av metasediment (cirka 75 000 ton), med marginella inslag
av mafisk bergart. En mindre mängd (cirka 15 000 ton metasediment)
uppkommer även som inre gråberg i malmen och följer med till anrikningsverket,
där det avskiljs i försortering. Årligen beräknas totalt cirka 35 000 ton gråberg att
uppkomma vid Fäbodtjärn.
Ingen brytning av det kringliggande gråberg (diorit och metasediment) planeras
ske vid Vargbäcken, utan dagbrottet anläggs helt i den mineraliserade zonen. Vid
försortering av malmen avskiljs cirka 30-40 % som inre gråberg (huvudsakligen
bestående av diorit). Den totala mängden uppgår till cirka 110 000 till 150 000
ton. Årligen beräknas cirka 20 000 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, bland anat för att bestämma potentiellt nettobuffrande egenskaper och hur
mobila olika metaller 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.
En del av gråberget (cirka 20 000 ton) som uppkommer vid Fäbodtjärn beräknas
kunna återfyllas kontinuerligt under drift i utförda inslag/tvärorter, i syfte att
begränsa upplagens storlek på markytan. En del av det inre avfallet från
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försortering av malmen från Vargbäcken kan även komma 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 och avskiljs
vid försortering i Vargbäcken, planeras transporteras tillbaka till Fäbodtjärn.
Gråbergsdeponierna vid Fäbodtjärn kommer att uppta en yta på cirka 150*150
meter (diorit) respektive 120*60 m (metasediment/mafisk). Gråbergsdeponin vid
Vargbäcken kommer att vara cirka 150*150 meter. Upplagen kommer att vara
mellan 5 till 15 meter höga.
3.7.2

Anrikningssand
Anrikningssanden utgörs av ofyndigt berg som avskiljs i anrikningsprocessen, det
vill säga det som blir över när guldkoncentratet tagits till vara. Anrikningssanden
utgörs huvudsakligen av kvarts med mindre inslag av diorit.
Totalt uppkommer cirka 520 000 ton anrikningssand, vilket motsvarar cirka
260 000 m3. Cirka 270 000 ton utgörs av sand från anrikning av malm från
Fäbodtjärn och 250 000 ton från anrikning av malm från Vargbäcken. Årligen
uppkommer cirka 75 000 ton då båda gruvorna är i drift. De geokemiska
egenskaperna hos anrikningssanden beror både på kvartsmalmens egenskaper
och på anrikningsprocessen, vilken förutom guld även koncentrerar de tunga
elementen och svavel till guldkoncentratet.
Kvartsen, det vill säga den malm som med så liten inblandning av gråberg som
möjligt går in i anrikningsverket, innehåller jämfört med genomsnittlig bergskorpa
framför allt förhöjda halter av guld (Au), silver (Ag) och arsenik (As). Kvartsen i
Fäbodtjärn innehåller även förhöjda halter av kadmium (Cd), koppar (Cu), bly
(Pb) och zink (Zn), till följd av större innehåll av sulfidmineraler. Sulfidhalterna är
i bägge fall något förhöjda, med snitthalter på cirka 0,6 % i Fäbodtjärn och 0,3 %
i Vargbäcken. Merparten av de tunga elementen, inklusive sulfidmineraler, hamnar
vid anrikningen i guldkoncentratet. Med en avsvavling av den våtmekaniska
anrikningssanden minskar innehållet av sulfider ytterligare något.
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 aningen förhöjda och uppgår till cirka mellan 0,2-0,4 %.
Halterna i den avsvavlade sanden är lägre cirka 0,1 %.
Geokemiska tester (statiska och kinetiska) av prover från utförda anrikningsförsök
vid LTU (malm från Fäbodtjärn 2014 samt malm från Vargbäcken och Fäbodtjärn
augusti/september 2016) pågår, bl.a. för att bestämma potentiellt nettobuffrande
egenskaper och hur mobila olika metaller är. Preliminära resultat visar att den
våtmekaniska sanden från båda fyndigheterna kan vara svagt potentiellt
syrabildande, till följd av låga halter av buffrande mineral. Avsvavlingen av sanden
20 av 75

Samrådsunderlag, 2016-09-23
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

bedöms reducera innehållet av sulfider i anrikningssanden till eller under 0,1 %,
så att ett överskott av surt lakvatten inte ska uppkomma på lång sikt.
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. Med avsvavling bedöms
det räcka med en enkel moräntäckning av sanden. Eftersom sanden
kornstorleksmässigt är förhållandevis grov planeras den avvattnas i
trumfilter/bandfilter till en fastgodshalt över 80 viktprocent, vilket innebär att den
enbart kommer att avge marginella mängder dränagevatten. Sanden lastas och
transporteras sedan med dumpers till sandmagasinet. Sandmagasinets storlek
uppgår till cirka 220*220 meter och höjden till mellan 5 och 15 m. Sandmagasinet
planeras uppföras som ett upplag, utan dämmande dammvallar eller liknande.

3.8

Efterbehandling
Efterbehandling omfattar återställande av ytor, täckning av upplag samt
igenfyllande av gruvorna.
Vid gruvan i Fäbodtjärn kommer påslaget pluggas och tunnlar och orter på sikt
fyllas med vatten. Dagbrottet i Vargbäcken kommer att tillåtas fyllas med
grundvatten, det vill säga ett par meter under markytan, så vida fortsatt drift
under jord inte är aktuellt.
Inför efterbehandling schaktas slänterna på upplagen ut till lutning 1:3.
Efterbehandling av deponerad anrikningssand och gråbergstyper som inte är
potentiellt syrabildande (diorit och inre gråberg) utgörs av enkel (okvalificerad)
täckning med morän. Gråbergstyper som är potentiellt syrabildande
(metasediment från Fäbodtjärn) täcks med kvalificerad täckning utgörandes av
tätskikt (av någon typ av lermaterial) och ett tjockare skyddsskikt av morän (cirka
1,5-2 m). Detta görs i syfte att hindra syrenedträngning till gråberget och
därigenom förhindra vittring. Samtliga ytor vegeteras.
Övriga ytor återställs genom eventuell moräntäckning och vegetering,

3.9

Vattenhantering
Vatten som måste hanteras uppkommer genom att inläckande grundvatten i
underjordsgruva med ramp och dagbrott behöver pumpas upp, samt genom
avrinning (nederbörd) från de ytor som tas i anspråk, främst upplag för malm,
gråberg och anrikningssand.
Allt vatten leds (pumpning eller självfall) till klarningsbassänger (schaktad
sedimenteringsbassänger) för magasinering och rening vid respektive gruva.
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Runt upplag och ytor anläggs uppsamlande diken för att ta hand den avrinning
som uppstår. Vattnet leds via eventuella mindre sedimenteringsbassäng till
klarningsbassängerna genom pumpning eller via självfall. Vid behov anläggs
avskärmande diken för att förhindra icke nödvändigt större inflöde av vatten från
omgivningarna.
Vatten i klarningsbassängerna recirkuleras i första hand till anrikningsverk
respektive och borriggarna i underjordsgruvan. Överskott avbördas till recipient
(se avsnitt 3.10), med de största mängderna under vårsmältningen och hösten.
Vid risk för underskott av vatten, planeras kompletterande vattenuttag från
borrande brunnar i närområdet.
En vattenbalans över området kommer att upprättas inför ansökan och redovisas i
denna.

3.10

Avbördning överskottsvatten
Överskottsvatten från Fäbodtjärn avbördas från klarningsbassäng via befintligt
dike till Kvarnbäcken som avvattnar området vid fyndigheten och rinner ned mot
Vindelälven i nordväst, se Figur 3.
Överskottsvatten från klarningsbassäng vid Vargbäcken avbördas till befintligt dike
som löper parallellt med skogsbilvägen som leder fram till fyndigheten. Där diket
korsar vägen når vattnet Vargbäcken. I dagsläget finns några punkter i diket där
förekommande flöde leds under vägen och ut i terrängen (inga tydliga diken eller
bäckfåror finns där dessa trummor löper ut). Avsikten är att ersätta dessa
trummor längsgående trummor, samt göra en grav i den lilla bergklack som nu
skär av flödet i diket och tvingar ut allt vatten i terrängen nedströms vägen. I
framtiden skulle alltså diket leda hela vägen till Vargbäcken, vilket inte är fallet
idag.
Flöden i diket är i dagsläget normalt sett obefintliga. Detta beror helt enkelt på att
tillfört vatten istället infiltrerar i dikesbotten och bildar grundvatten alternativt tas
upp av vegetation.
Endast vid kraftig nederbörd eller snösmältning med stor vattentillförsel eller höga
grundvattennivåer finns alltså i dagsläget tydliga flöden i diket. Detta innebär att
överskottsvatten som avbördas till diket till betydande del skulle komma att
infiltrera i dikesbotten, och istället bilda grundvatten. I synnerhet vid höga flöden i
kombination med höga grundvattennivåer (typiskt sett under
snösmältningsperioden), skulle dock vatten kunna nå Vargbäcken via diket.

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
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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.
Vid byggnation av diverse anläggningar (arbetsvägar, upplagsplatser och grunder)
åtgår bergmaterial. Detta kan komma att huvudsakligen utgöras av material från
extern täkt, då gråberget från gruvorna inte bedöms utgöra ett inert material.
3.11.2

Kemikalier
I processen kommer flotations-/avsvavlingskemikalier användas i vissa mängder.
Dessa kan utgöras av exempelvis xantater.
För arbetsmaskiner och anrikningsutrustning används oljor och smörjmedel.
Om det skulle vara nödvändigt kan fällningskemikalie (exempevid polyakrylat av
samma typ som används i kommunala reningsverk) behöva användas vid
sedimenteringsbassänger 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.
El används för delar av gruvmaskinerna (borriggar) 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 mobil primär- och sekundärkross, borriggar ovan jord,
hjullastare, dumprar, schaktmaskiner och lastbilar. 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.
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3.12

Transporter och anläggningar

3.12.1

Transporter
Transporter av malm från Fäbodtjärn kommer enbart att utföras under
sommarhalvåret, april till oktober, under den tid anrikningsverket körs.
En årlig produktion av malm i Fäbodtjärn på cirka 50 000 ton och som mest
65 000 ton samt 30 tons nettolast för de lastbilar som används, innebär totalt sett
1 670 respektive 2 170 stycken transporter per år enkel väg. Antalet
transporthändelser är dubbelt så många, då lastbilarna även kör tillbaka. Antalet
transporter per vecka och dygn beror främst på om malmen tranporteras jämt
fördelat på de cirka 7 månader som verket är i gång alternativ som kampanjer och
kortare tid. Jämt fördelat uppgår antalet transporter (mån-fre) enkel väg till 14-18
stycken per dygn enkel väg (det vill säga cirka 28-36 transporthändelser). Vid
kampanj motsvarade halva tiden, dvs. tre månader, till 24-36 stycken per dygn
enkel väg (det vill säga cirka 48-72 transporthändelser).
Beroende på guldhalten i det koncentrat som produceras kommer en till ett par
lastbilstransporter ske under sommarhalvåret för att transportera produkten till
kund.
Utöver transport av malm och koncentrat 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
Utgångspunkten är att vid Fäbodtjärn använda befintlig skogbilväg, vilken ansluter
till väg 1003, för tillfart och transporter till och från anläggningen (se Figur 10).
Möjligt vore också att anlägga ny tillfartsväg rakt ut mot väg 1003. Där finns en
äldre röjning/väg i skogen som troligvis tidigare nyttjats för myrslåttern i
området. Det skulle förkorta transporten 1-2 km.
Vid Vargbäcken kommer befintlig skogbilväg, vilken ansluter till väg 363, att
användas för tillfart och transporter till och från anläggningen (se Figur 10).
De transportvägar som planeras användas visas i Figur 10.
Transporterna av malm från Fäbodtjärn kommer alltså att gå längs väg nr 1003,
väg 363 samt de två befintliga skogsbilvägarna, genom delar av Vindelgransele.
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Figur 10

Transportvägar
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3.12.2

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, med betongplatta och väderskydd i form av byggtält eller
träkonstruktion.

3.12.3

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

3.12.4

Dricksvatten och avlopp
Dricksvatten kommer att tas från bergborrade brunnar i anslutning till de två
områdena.
Sanitärt avlopp från verksamhetsområdena kommer att omhändertas lokalt.
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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.
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.
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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
vandringhinder 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 VISS 1 men utgör en del av Natura
2000-området ”Vindelälven med biflöden”. Kvarnbäcken visas i Figur 17.

Figur 17
Kvarnbäcken. Bäckens övre delar består av grävda diken/uträtad
bäckfåra. Natura 2000-området (Vindelälven med biflöden) innefattar inte dessa
delar.
1

VattenInformationsSystem Sverige som är en databas som har
utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och
vattenmyndigheten.
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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
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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.

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
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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
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 men 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
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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. Alla lokalerna hamnade i den högsta
klassen, hög status enligt NV IPS-index. Inför förestående ansökan utförs
bottenfaunaprovtagning, en ny kiselalgsprovtagning samt elfiske. Resultaten
kommer att sammanställas och utgöra bedömningsunderlag i MKB. Enligt
uppgifter från länsstyrelsen finns även ett genomfört elfiske i Vargbäcken som
utfördes för 15 år sedan.
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 km2.
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 kopplad till
förekommande myrmarker.
På platsen för planerade anläggningar är enligt uppgifter från utförda
prospekteringsborrningar jorddjupet varierande men sällan eller aldrig större än
cirka 2 m. Sonderingsborrningar som utförts under 2016 visar även de på måttliga
jorddjup, under 2 m.

4.5.1.2

Fäbodtjärn
Jordlagren i området domineras av morän, ställvis överlagrad av 1-2 m torv.
Totala jorddjupen är i allmänhet cirka 3-4 m men lokalt djupare.

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.
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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.
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
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influensområdet inte behöver bli så stort för att kompensera för inflödet till
gruvan.

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 26. Den kemiska 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.
Provtagning i enskilda brunnar utfördes av bolaget före och efter att
provbrytningen inleddes.
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Figur 26

Grundvattenförekomst SE 722540-161710

46 av 75

Samrådsunderlag, 2016-09-23
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

4.6

Naturvärden
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.

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.

Figur 27

Kända värden vid Fäbodtjärn
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Tidigare inventeringar visar att vid Fäbodtjärn är naturvärdena generellt låga, se
Figur 28. Våtmarken i nordväst cirka 1,5-2 ha och utgör en blandmyr med några
tydliga strängar och flarkar. Våtmarken bedöms ha ett visst biotopvärde och lågt
naturvärde. Skogsmarken runt våtmarken är tydligt påverkad av skogsbruk med
avverkade ytor söder och väster om våtmarken. Skogsmarken bedöms ha lågt
naturvärde.
Området sydost vägen är i sin helhet tydligt påverkat av tidigare genomförda
dikningar. Inga naturvärdesobjekt är avgränsade inom inventeringsområdet.
Området bedöms ha lågt naturvärde.
Lill-Fäbodtjärn bedöms ha lågt naturvärde, eftersom det är tydligt påverkat av
skogsbruk och dikningar. Området kring Lill-Fäbodtjärn utgör ett kantområde i ett
större våtmarkskomplex där det förekommer små tjärnar, småvatten samt
myrholmar i våtmarken. Det bidrar till en mosaik av miljöer i ett
landskapsperspektiv.

Figur 28
4.6.2

Tidigare utförd naturvärdesinventering Fäbodtjärn

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

Kända naturvärden vid Vargbäcken
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Tidigare inventeringar visade att det inte finns områden som har högre
naturvärden, se Figur 30. Inom inventeringsområdet finns heller inga områden
eller bestånd som sedan tidigare utpekats som nyckelbiotoper, naturvärden eller
andra naturvärdeslokaler. Några mindre delar av området, omedelbart söder om
fyndighetsområdet och kring nedre delen av Vargbäcken, har vissa naturvärden.
De senare är främst knutna till det rika fältskiktet intill bäcken.

Figur 30

Redan utförd naturvärdesinventering Vargbäcken
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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.
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 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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Malås sameby
Området ligger inom höstland och förvinterland. Leden öster om området
används. Trivselland finns längsmed älven. Inga strategiska områden vid
Vindelgransele. Se Figur 37 - 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
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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 utförs nu 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 41.

Figur 41

Kulturmiljö vid Fäbodtjärn
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Även vid Vargbäcken finns tidigare utredningar och nya kompletterande
undersökningar utförs inför förestående ansökan.
De tidigare undersökningarna visar att det vid inte finns lämningar vid
Vargbäcken, se Figur 42.

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.

4.9.1

Fäbodtjärn
Det finns inga kända vandrings- eller skoterleder inom gruvområdet. En
kombinerad vandrings- och cykelled är ansluten till väg 363 norr om Vindelälven
och en skoterled går längs med älvens södra strand. 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. Älgjakt bedrivs av jaktlagen Vindelgransele
jaktlag, Önnerlöfs jaktlag och Vindelgransele samfällighetsförening. Bolaget
kommer att kontakta Länsstyrelsen för att säkerställa att alla jaktlag som kan
beröras av verksamheten nås av samrådsinformation.

4.9.2

Vargbäcken
Det går en skoterled mellan Malå och Vindelgransele, vilken korsar skogsbilvägen
till fyndighetsområdet cirka 1 km norr om fyndigheten.
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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 dock
förhållandevis småskalig, vilket medför att industriella karaktären vid de två
områdena blir begränsad. Gruvdriften kommer dock att märkas för boende i
Vindelgransele, främst genom de transporter som kommer att ske genom byn.

5.2

I anspråktagande av mark
Platserna för de planerade gruvorna samt tillhörande verksamheter berör inte
skyddad natur och eller områden med höga naturvärden.
Platserna för de planerade gruvorna samt tillhörande verksamheter berör inte
heller fornlämningar. Övriga kulturhistoriska lämningar finns i området vid
Fäbodtjärn, troligen behöver de dock inte påverkas av den planerade
verksamheten. 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 ej 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
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störning kommer dock ej vara möjlig att undvika. Syftet med den
rennäringsanalys som planeras är att dels beskriva och dels ge förutsättningar för
att minimera denna störning.
5.3.3

Malå sameby
Malå sameby har året-runt-marker kring Vargbäcken. Viss störning kommer ej
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.
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.
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).
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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.
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. Vid Vargbäcken kommer delar av det behandlade vattnet att
infiltrera till grundvattnet från det dike som vattnet rinner i på sin väg till
Vargbäcken, vilket beskrivits i avsnitt 3.10 ovan.
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 avfallsupplagen efterbehandlats kommer det att ske en
diffus spridning av lakvatten till omgivningen via ytvatten och grundvatten,
framför allt från avfallsupplagen. Lakvattnet kommer att ha förhöjda halter av
metaller och sulfat. Gruvorna kommer på sikt att fyllas med vatten vilket innebär
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att oxideringen av bergytorna i dessa begränsas, särskilt vid Fäbodtjärn. Mindre
mängder överskottsvatten kommer att avrinna diffust från dagbrottet i
Vargbäcken. Från gruvan i Fäbodtjärn bedöms enbart ett genomflöde ske av
grundvatten.
Länshållningsvattnets och lakvattnet kvalitet och påverkan på recipienterna
kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.

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 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.
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 stor. Buller dämpas även av markdämpning och barriäreffekter av
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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
Risken för att luftstötvågor som skulle kunna orsaka risk för skada vid sprängning
i Vargbäcken kan uteslutas. Detta på grund av storlek på de sprängsalvorna som
kommer att användas och avstånden till närmaste fastigheter.

5.9

Stenkast
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
cisternerna 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 16 meter. 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
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.

5.12

Villkor för verksamheten
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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Namnförtydligande: Bengt Ljung
för
Botnia Exploration Holding AB
Datum:

Punkt Beskrivning

1

Framfört av

Inledande
TR hälsade välkommen och alla närvarande presenterade sig själva.

TR

Ramböll skriver protokoll och länsstyrelsen och kommunen får sedan justera. Till
protokollet kommer även det bildmaterial som visas under mötet att bifogas.
Nedan hänvisas till bildmaterial och då anges även sidnummer.

BW

Länsstyrelsen kommer sedan att komma med skriftliga synpunkter till samrådet.
TR återkommer med datum då samrådssynpunkterna inkommer.

TR

Protokoll
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
1320020893
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2
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3

4

TR redogjorde även kort för processen i domstolen med remisser,
kompletteringar och kungörelse mm.

TR

TR tillade att bolaget kan komma att behöva söka Natura 2000-tillstånd samt
tillstånd för moräntäkt i det fall behov finns för efterbehandlingen.

TR

Bolaget
BL redogjorde kort för Botnia Explorations (nedan bolaget) och dess planer.
Småskalighet är en viktig faktor för bolaget. Fyndigheterna i Vargäcken och
Fäbodtjärn passar bra för det. Bolaget ansöker nu om tillstånd att öppna två
gruvor vid Vargbäcken och Fäbodtjärn. Gemensamt namn för dessa blir
Vindelgransele gruvor.

BL

I omgivningarna finns flera andra mineraliseringar som är intressanta. För dessa
mineraliseringar finns inte bearbetningskoncession, men de kan bli aktuella i
framtiden. Omgivande mineraliseringar är inte med i förestående ansökan.

BL

TR tillade att det är bra om bolaget beskriver även framtida planer samt hur
anläggningar anpassade för dessa. LF tillade att bolaget översiktligt kan beskriva
framtida planer men att det är viktigt med tydlighet i vad som ingår i detta
ärende.

TR
LF

Bolaget har fått bearbetningskoncession för Fäbodtjärn beslutad av Bergsstaten.
Ärendet överklagats av en part som dock inte är sakägare, varför avvisning
väntas.

BW

Plan för ansökan
BW berättade att utredningar pågår i dagsläget på många olika fronter för att få
god kunskap om förutsättningar och påverkan inför förestående ansökan. Vissa
testprogram och undersökningar fortgår även fortfarande, främst geokemiska
tester, hydrogeologiska undersökningar och recipientprovtagning. De tekniska
lösningar, lokaliseringar och mängder som presenteras idag kan komma att
ändras något, huvuddragen för verksamheten är dock klar.

BW

TR tillade att det är viktigt att, särskilt för vattenverksamheten, att samrådet är
tillräckligt omfattande.

TR

Teknisk beskrivning och avfallshantering
KS redogjorde kort för lokalisering, logistik samt de olika anläggningsdelarna
som blir aktuella för de två gruvorna. Vid Fäbodtjärn kommer malmen att brytas
i en underjordsgruva. I anslutning till påslaget ned i gruvan kommer ett
malmupplag och gråbergsdeponier att anläggas. Malmen kommer att
transporteras med lastbil från Fäbodtjärn till Vargbäcken för anrikning.

KS

I Vargbäcken kommer malmen att brytas i ett mindre dagbrott. Malmupplag och

KS
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gråbergdeponi kommer att anläggas. Som nämnts ovan kommer även ett
anrikningsverk att anläggas. Malmerna kommer att krossas och eventuellt
försorteras. Avfallet från försorteringen (metasediment) av malm från Fäbodtjärn
kommer att transporteras tillbaka till Fäbodtjärn.
Restprodukten från anrikningsverket, så kallad anrikningssand, kommer att
omhändertas i anslutning till anrikningsverket. Guldkoncentratet transporteras
från anrikningsverket med lastbil.

KS

Till båda gruvorna kommer även vattenhanteringsanläggningar, infrastruktur
med mera.

KS

En översiktlig layout över gruvorna visades (sid 11 i bifogat bildmaterial). Exakt
utformning av anläggningarna är inte fastställd ännu. Vid Fäbodtjärn kommer en
ramp ner i underjordsgruvan att anläggas, troligen anläggs denna norrifrån. BL
poängterade att det troligen kommer att anläggas en ny bilväg ut till väg 1003
för att minska transportsträckan. I det ungefärliga läget för den planerade nya
infartsvägen finns i dagsläget en vinterväg (röjning i skogen endast farbar
vintertid).

KS

ML tillade att det är viktigt att klargöra hur samebyarna använder området idag
då samebyarnas verksamhet kan påverkas även av nya vägar som kan ge
barriäreffekter.

ML
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Förberedande arbeten
KS redogjorde kort för de förberedande arbeten som behöver utföras (sid 13 i
bildmaterialet).
Fyndighet och Gruva
KS redovisade en planvy över fyndigheten i Fäbodtjärn. Guldet finns en
kvartsgång som är ca 180 m lång och har ett vertikaldjup på ca 260 m. Malmen
stupar 55 grader och är därför ca 320 m längs med stupningsriktningen.
Mäktigheten på malmen är i snitt cirka 1,5 m. Malmen är öppen mot djupet,
vilket innebär att det inte finns undersökningar som visar att halterna avtar.
Malmen är väldefinierad och regelbunden och avslutas i norr av en förkastning.

BL

KS

KS

Bolaget söker tillstånd för brytning av (preliminärt) 290 000 ton malm. Enligt
klassificeringssystemet (NI 43-101) omfattar fyndigheten vid Fäbodtjärn en
indikerad mineraltillgång på 111 000 ton och antagen mineraltillgång på 85 000
ton.

KS

Brytningen i Fäbodtjärn kommer att ske i underjordsgruva genom modifierad
skivpallbrytning. I snitt kommer ca 50 000 ton att brytas årligen och brytningen
beräknas pågå i cirka 6-8 år.

KS

En skyddsskiva sparas i de övre delarna av gruvan för att behålla markytan

KS
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intakt ovan underjordsgruvan. I ett senare skede kan toppskivan brytas ut. KS
visade illustrationer över ramp, snedbana och inslag/tvärorter (bild 16).
Vid Vargbäcken är fyndigheten ca 500 m lång, 200 m djup och består av 30-40
m breda tvärgående kvartgångar med mäktighet på några centimeter till någon
meter. Även denna fyndighet är öppen mot djupet.

KS

Den klassade mineraltillgången uppgår till totalt ca 2 020 000 ton (1 370 000 ton
i kategorin indikerad och 650 000 ton i kategorin antagen). Allt detta kommer
dock inte att brytas. Inom ramen för denna ansökan kommer cirka 400 000 ton
att brytas. Brytningen i Vargbäcken planeras som ett mindre dagbrott, i
anslutning och som fördjupning av redan utförd provbrytning. Den slutgiltiga
utbredningen på dagbrottet kommer att vara 280 m långt, 40 m brett, snittdjup
25 m.

KS

BL tillade att eventuellt kommer arbete endast att ske i 1 skift i Vargbäcken.

BL

TR tillade att det är mycket viktigt att alla beräkningar görs efter
värstafallscenario. KS svarade att så kommer att ske.

TR/KS
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Anrikning
Anrikningsverk planeras vid Vargbäcken. Nominell kapacitet för verket blir cirka
25 ton/h (motsvarande 100 000 ton/år).

KS

Anrikning planeras ske under ca 7 månader april till november. Först sker
primär- och sekundärkrossning samt försortering av malm från Vargbäcken.
Anrikningsprocessen omfattar; malning, gravimetrisk upparbetning, avsvavling
(flotation), avvattning av koncentrat och anrikningssand samt eventuell tillsats
av kalk (kalkstensfiller).

KS

TR tillade att samrådsunderlaget behöver förtydligas innan samråd med
myndigheter och organisationer med avseende på beskrivning av avsvavling
samt var metaller tar vägen. Vilka avfallsmängder som uppkommer samt hur de
definieras behöver även det förtydligas.

TR

Avfall: gråberg
Vid Fäbodtjärn kommer preliminärt ca 175 000 ton gråberg från diorit att
uppkomma. Årligen beräknas ca 24 000 ton att uppkomma. Metasediment (och
mafisk) uppkommer från inslag, stross och inre gråberg, preliminärt ca 85 000
ton (12 000 ton/år).
Totalt uppkommer därmed cirka 260 000 ton gråberg vid Fäbodtjärn.

KS

Vid Vargbäcken kommer totalt 120 000 till 200 000 ton (17 000 – 29 000 ton/år
som inre gråberg från försortering bestående av diorit). Mängd gråberg beror på
avskiljning i försortering.
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Avfall: Anrikningssand
Totalt uppkommer preliminärt ca 550 000 ton anrikningssand. 275 000 ton
kommer från Fäbodtjärn och 200 000 – 275 000 ton från Vargbäcken. Mängd
sand från upparbetning av Vargbäcken malm beror på avskiljning i försortering.
Årligen uppkommer ca 80 000 ton då båda gruvorna är i drift.

KS

Gråberg: Geokemiska egenskaper
Utvärdering av geokemiska egenskaper baseras på omfattande utvärdering av
analyser på borrkärnor i de olika bergarterna samt geokemiska tester på olika
prover. Utvärdering av analyser på borrkärnor ger information exempelvis om
fördelning av svavelhalter och olika sulfidmineraler. Geokemiska tester omfattar
främst metallanalyser, ABA (statisk) och fuktkammarförsök (kinetik).
Fäbodtjärn
Gråberget vid Fäbodtjärn har framförallt förhöjda halter av Au, Ag, As och Cd
och svavel (0,2-0,5 %) jämfört med genomsnittlig bergskorpa. Även halterna av
Cu och Zn och är något förhöjda.
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TR tillade att det är värt att notera att det är genomsnittlig halt i bergsskorpa i
Sverige som avses. KS poängterade även att As-halterna i hela området kring
Vindelgransele är förhöjda.
ABA-test är ett inledande test som ett första steg i klassningen av avfallet. ABAtestet visar att dioriten vid Fäbodtjärn är potentiellt nettobuffrande medan
metasedimenten är potentiellt syrabildande. Metasedimenten innehåller liten
andel buffrande mineral. Fuktkammarförsök har än så länge gått i cirka 10
veckor. Försöket visar så långt nära neutrala pH-värden med överskott av
alkalinitet och en snabbare förbrukning av sulfiderna än de buffrande
mineralerna i dioriten. Karbonaterna i metasediment Fäbodtjärn förbrukas i
relativt snabb takt och snabbare än sulfiderna, vilket troligen kommer resultera i
provet blir syrabildande på sikt. Om det finns andra lättvittrade mineraler, vilka
har tillräcklig kapacitet att buffra efter det att karbonaterna tar slut, går inte att
säga idag. Bolaget fortsätter därför testningen. Lakvattnet innehåller (vecka 10)
främst förhöjda halter av As (metasediment) och U.

KS

KS

TR
KS

KS

Vargbäcken
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Gråberget vid Vargbäcken har framförallt förhöjda halter av Au, As och svavel
(ca 0,3 %) jämfört med genomsnittlig bergskorpa. ABA-testet visar att det inre
gråberget är potentiellt nettobuffrande. Fuktkammarförsök har än så länge gått i
cirka 10 veckor. Försöket visar på nära neutralt pH-värde med överskott av
alkalinitet och en snabbare förbrukning av sulfiderna än de buffrande
mineralerna.

KS

Anrikningssand: Geokemiska egenskaper
Fäbodtjärn
Anrikningssanden från Fäbodtjärn innehåller framförallt förhöjda halter av Au,
Ag, As, Cd, Cu, Pb, Zn och svavel jämfört med genomsnittlig bergskorpa.
Halterna av metaller och svavel är lägre i den sand som i anrikningsprocessen
även genomgått avsvavling än sanden efter den som i anrikningsprocessen
endast genomgått våtmekanisk avskiljning. ABA-testet visar att anrikningssand
från Fäbodtjärn våtmekanisk sand är potentiellt syrabildande, främst pga. av
låga halter av buffrande mineral. I båda anrikningsförsöken har malmprover
med svavelhalter över genomsnittet använts. Fuktkammarförsöken på
anrikningssanden från testanrikning utförd under 2014 indikerar att
karbonaterna förbrukas i något snabbare takt än sulfiderna vilket troligen
kommer resultera i provet blir syrabildande på sikt. Lakvattnet från
fuktkammarförsök som gått i 15 veckor innehåller främst förhöjda halter av Zn
och Cd.
KS tillade att tester av avsvavling och andra åtgärder (ex. tillsats av kalk) pågår
och bolaget planerar för att hitta en strategi där sanden kan deponeras med
potentiellt nettobuffrande, dvs. ej syrabildande, egenskaper.

\\ramse\pub\sto3\wvr\2016\1320020893\1_admin\6_moten\externa\2016 10 14 samråd\2016 10 14_protokoll samråd.docx

I det fall fuktkammarförsök visar att anrikningssanden är potentiellt syrabildande
behöver våtdeponering ske under driften och anläggningen kräver då även
kvalificerad täckning vid efterbehandling. Vid ett sådant scenario kommer
kompletterande samråd att hållas med länsstyrelsen och kommunen.
Vargbäcken
I Vargbäcken har anrikningssanden överlag normala halter av metaller.
Guldhalten och svavelhalten är dock förhöjd jämfört med genomsnittlig
bergskorpa. Halterna av metaller och svavel är lägre i den sand som även
genomgått avsvavling jämfört med sanden efter den våtmekaniska processen.
ABA-testet visar att den avsvavlade anrikningssanden är potentiellt
nettobuffrande (malmprov motsvarande genomsnittlig malm). Halten av
buffrande mineral är medelhög. När man tittar på resultatet från den
våtmekaniska sanden (ingen avsvavling) är klassningen osäker pga. variationer i
svavelhalt och buffrande mineral.
HJ frågade om inte även morän behöver läggas upp och i så fall vilka halter den
innehåller. KS svarade att det finns behov av att lägga upp morän i mindre
mängder i anslutning till gruvorna. Moränen innehåller något förhöjda av vissa
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metaller på samma sätt som gråberget.
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Gråbergsupplag, sandmagasin och anläggningar
Vid Fäbodtjärn skapas två separata gråbergsupplag för diorit och metasediment
utgående från dess klassning och vilken typ av efterbehandling som krävs.
Återfyllning av gråberg i form av metasediment i tvärorter kommer även att ske
under pågående drift. Gråbergsupplag anläggs direkt på befintlig mark (om
denna har lämpliga egenskaper) efter avverkning och röjning. Uppsamlande
diken anläggs runt upplagen samt mindre bassäng för kontroll och vid behov
åtgärder för vatten från metasediment.

KS

KS redogjorde för deponering av anrikningssand genom ”torr” deponering utan
dammar.

KS

EJ tillade att i det fall dammvallar ska anläggas (i det fall våt deponering krävs)
så ska de även riskklassas.

EJ

Gråbergupplag för inre gråberg från Vargbäcken anläggs separat eller eventuellt
kombinerat med sandmagasinet. Återfyllning i dagbrott kan komma att ske
under pågående drift. Gråbergsupplag och sandmagasin anläggs direkt på
befintlig mark (om denna har lämpliga egenskaper) efter avverkning och röjning.
Uppsamlande diken runt anläggningar och eventuell vall anläggs vid nedre del av
sandmagasin.

KS

KS visade bilder (sid 36 och 38) som visar förutsättningar för lokalisering av
anläggningsdelar vid Fäbodtjärn samt Vargbäcken.

KS

TM tillade att deponier för potentiellt syrabildande material med fördel anläggs
på tät yta. I det fall deponierna anläggs direkt på mark kan det uppstå
svårigheter att kontrollera kvalitet på utsläpp. TR tillade att det är viktigt att
bolaget i ansökan redogör för vilket utförande man valt, samt motiv. KS tillade
att bolaget kommer att undersöka möjligheten och lämpligheten att anlägga
upplagen på tätare ytor.

TM

TM frågade även om diken kommer att vara täta eller ej. KS svarade att bolaget
överväger även behov och lämplighet i denna fråga.

TM

EJ tillade att det är viktigt att det i ansökan framgår motiv för varför bolaget valt
tät botten under deponier eller ej samt huruvida avfall ska särhållas eller ej.

EJ

TR tillade även att det vid klassificering av deponierna kan komma att krävas
statusrapport enligt IED (Industriutsläppsdirektivet). Huruvida så är fallet i
aktuell verksamhet bör tydliggöras.

TR

EJ påpekar att riskanläggning eller ej enligt utvinningsavfallsförordningen bör
tydliggöras.

EJ
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ML angav att risker kopplat till avfallsanläggningar ska särskilt beskrivas för
driftskede samt för efterbehandlingsskede. Det ska tydligt framgå vilka risker
bolaget ser för spridning av förorenat vatten; värstafallscenario ska beskrivas.
Det är mycket viktigt att även spridning vid exempelvis höga flöden i samband
med vårflod beskrivs och att vattenhanteringen är anpassad för att kunna
hantera även sådana förhållanden.

ML

TM efterfrågade redovisning av hur länge malmen kan komma att ligga inom
malmupplagen. Även här ska utgångspunkten vara värstafallscenariot.
Klargörande om huruvida tätskikt under malmupplag kommer att anläggas
efterfrågades även.

TM

TM frågade om efterbehandling kan ske successivt? KS svarade att om det är en
okvalificerad täckning kan det gå bra att genomföra. Successiv efterbehandling
är en fördel ur bland annat damningsperspektiv. Vid kvalificerad täckning är
kraven på täthet och utförande höga vilket medför att en successiv
efterbehandling inte är möjlig. Möjligheter till åtgärder i form av tillfällig täckning
kommer att beaktas.

TM/KS

ML efterfrågade möjligheten att blanda in kalk i gråbergsdeponier för material
som är potentiellt syrabildande. KS svarade att det är svårt då infiltrerande
vatten ofta följer specifika dräneringsvägar, vilket innebär att vattnets kontakt
med den inblandade kalken blir begränsad. Det innebär att den väntade effekten
av kalken blir begränsad. En möjlighet kan vara att lägga kalk i yttre delen av
upplaget, där lakvattnet till stor del måste passera, t.ex. i diken.

ML/KS

TR tillade att det är viktigt att beskriva vattenbalanserna samt att och hur
återvinning av vatten kommer att ske.

TR

TR efterfrågade en beskrivning av när i tiden de olika avfallstyperna uppkommer
och deponeras och när vilka åtgärder genomförs.

TR

ML angav att de kan vara möjligt för bolaget att redan nu söka för att öppna en
mindre moräntäkt för att på så vis kunna räkna på mindre transportavstånd för
moränen som behövs för efterbehandlingen. Bolaget ser att behov av moräntäkt
troligen finns vid bägge fyndigheterna, varför detta tillstånd kan komma att
sökas inom ramen för huvudtillståndet. BW svarade att bolaget stämmer av
dessa möjligheter med jurist.

ML

EJ tillade att det är bra om bolaget redogör för den beräkning som ligger till
grund för bedömningen att verksamheten inte kommer upp i den lägre
kravgränsen enligt Seveso-lag stiftningen. EJ poängterade att Västerbotten har
ett flertal bergtäkter som når upp till lägre kravgränsen enligt Seveso.

EJ

EJ angav även att bolaget bör visa att man klarar säkerhetsavstånd för

EJ

Protokoll
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transporter av farligt gods i den mån det behövs.
Vattenhantering
Inför ansökan kommer en vattenbalans att upprättas. Grundvatten från gruvorna
samt avrinning (nederbörd) från upplagsytor kommer att omhändertas och ledas
till klarningsbassänger för magasinering och rening. För borriggar samt
anrikningsprocess behöver vatten tillföras vilket i första hand sker från
klarningsbassänger. För att säkerställa vattentillgången till anrikningsverk
kommer troligen bergborrade brunnar att anläggas.
Vid behov kan mindre bassäng för kontroll och eventuella åtgärder för vatten
från upplag med metasediment anläggas.
Uppsamlande diken anläggs runt upplag varifrån vattnet leds till
klarningsbassänger. För att säkerställa att inte ovidkommande vatten förs till
upplagsytor kommer avskärmande diken att anläggs uppströms områdena.
Avbördning av överskottsvatten sker från klarningsbassänger till närmast
belägna lämpliga recipient via diken (se vidare nedan). Kontroll av vattenkvalitet
på utgående vatten planeras ske vid klarningsbassängerna.
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Efterbehandling
Gruvan vid Fäbodtjärn efterbehandlas i princip genom att maskiner och pumpar
mm avlägsnas och påslaget pluggas ner till gruvan. Tunnlar och orter kommer på
sikt fyllas med grundvatten. Dagbrottet i Vargbäcken kommer delvis att fyllas
med grundvatten. Grundvattenytan i dagbrottet idag står några meter under
markytan.
Inför efterbehandling av deponier schaktas slänterna ut för flackare slänter.
Efterbehandling av anrikningssand och gråberg som inte är potentiellt
syrabildande (diorit och inre gråberg) utgörs av enkel (okvalificerad) täckning
med morän (ca 0,3 m ). Gråberg (metasediment) som är potentiellt syrabildande
täcks med kvalificerad täckning vilken utgörs av tätskikt och ett tjockare
skyddsskikt av morän (cirka 1,5-2 m). Detta i syfte att hindra syrenedträngning
till gråberget och därigenom begränsa vittring och uppkomst av surt lakvatten.
Samtliga ytor vegeteras sedan. Övriga ytor återställs genom eventuell
moräntäckning och vegetering. Moräntäkt behövs troligen vid Fäbodtjärn och
Vargbäcken.
Transporter
Verksamheten medför transporter av malm från Fäbodtjärn som kommer att
utföras under sommarhalvåret, april till oktober. Som mest innebär
verksamheten i storleksordningen 2 170 stycken transporter av malm per år
enkel väg. Antalet transporthändelser är dubbelt så många, då lastbilarna även
kör tillbaka.
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JH påpekar att det är viktigt att beskriva konsekvenser från trafik genom
Vindelgransele.

5

Områdesbeskrivning samt förutsedd påverkan
Markanvändning, bebyggelse
LF redogjorde för nuvarande markanvändning och bebyggelse. Vindelgransele
som är en by med cirka 50 folkbokförda invånare. Närmaste större samhällen är
Kristineberg (1,5 mil), Malå (3 mil) och Lycksele (8 mil).

LF

Vid Fäbodtjärn karaktäriseras område 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.

LF

Vid båda platserna ägs berörda fastigheter av privata ägare/skogsbolag.

LF

Avståndet till närboende är mer än 1 km vid både Fäbodtjärn och Vargbäcken.
Boende i området har borrade eller grävda brunnar i jord eller berg då det inte
finns kommunalt vatten.

LF

Skyddade områden
Vindelälven med biflöden utgör Natura 2000 samt Ramsarområde. Älvdalen
utgör även riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. I området
kring de planerade gruvorna finns även riksintresse för rennäringen.
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JH

Ytvattenförhållanden
Natura 2000
Vindelälven med biflöden utgör som tidigare nämnts Natura 2000. Naturtypen
som ska skyddas inom Natura 2000 området utgör naturligt större vattendrag av
fennoskandisk typ, vattendrag med flytbladsvegetation. Följande arter ska
utifrån habitatdirektivet värnas inom området: Lax, Stensimpa, Flodpärlmussla,
Utter och Bred gulbrämad dykare. Ingående naturtyper och arter skall ha en
gynnsam bevarandestatus vilket innebär att utbredningsområden ska bevaras,
viktiga strukturer och funktioner ska bibehålls (t ex lekbottnar) och typiska arter
ska förekomma i livskraftiga populationer.

LF

AE

För de utpekade arterna innebär 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 naturtyperna som ska skyddas innebär gynnsam bevarandestatus oreglerad
vattenföring, bibehållen/förbättrad vattenkvalitet och att typiska arter
bibehålls/ökar.

Protokoll
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Vindelälven
AE berättade att Vindelälven och biflöden har relativt opåverkade vattenmiljöer
med vattenståndsväxlingar och skiftande miljöer/biotoper. Lax- och
havsöringsbestånden har, trots Stornorrforsens kraftverk, ett stort skyddsvärde
och få motsvarigheter i landet. Flödet i Vindelälven har stor variation med ett
medelflöde om ca 147 m3/s och lågflöde om ca 21 m3/s.

AE

Vindelälven utgör en vattenförekomst enligt VISS och den ekologiska statusen är
klassad som God ekologisk status. Den kemiska statusen är klassad som god
kemisk ytvattenstatus. I förslaget till nya miljökvalitetsnormer är kvalitetskravet
God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus.
Kvarnbäcken
Stora delar av Kvarnbäcken ingår i Natura 2000 området. Bäcken är inte
definierad som vattenförekomst i VISS.

AE

Enligt preliminära beräkningar vid Kvarnbäckens utlopp i Vindelälven är
medelflödet cirka 38 l/s och lågflödet cirka 5 l/s.
I de övre delarna är hela bäckfåran kraftigt påverkad av gamla tiders uträtning
och dikning. Området är flackt och strömhastigheten är relativt låg.
I de mellersta delarna är bäckfåran parallell med skogsbilvägen och är inte
påverkad av rätning eller rensning och vattnet är strömmande till forsande.
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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. Bäckbotten består till största delen av sten med
inslag av grus, sand och finsediment. Förutsättningarna för fisk i bäcken är
mycket små, eftersom bäcken har litet vattendjup och det förekommer flera
vandringshinder.
Vargbäcken
Hela vattendraget Vargbäcken utgör Natura 2000-område. Bäcken är inte
definierad som vattenförekomst enligt VISS.

AE

Enligt preliminära beräkningar är vattenflödet cirka 27 l/s vid de mellersta
delarna av bäcken (där skogsbilvägen korsas). Lågflödet är cirka 3,5 l/s. Vid
Vargbäckens utlopp i Vindelälven beräknas medelflödet till cirka 59 l/s och
lågflödet till cirka 7 l/s.
Uppströms i bäcken är hela bäckfåran rätad och helt urgrävd för 10-20 är sedan.
Vid de mellersta delarna 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
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är begränsad.
De nedre delarna av Vargbäcken består av en naturlig opåverkad bäcksträcka
sett till form, struktur och de stora variationerna i flöde. Vattnet är speciellt med
den låga temperaturen. De nedre delarna av Vargbäcken har i
naturvärdesinventeringen klassats som naturvärdesklass 3. Under delar av året
torkar vissa sträckor ut.
Utförda undersökningar
Områdena och bäckarna är även sedan tidigare undersökta i flera omgångar. För
att säkerställa tillräckligt uppdaterat underlag för förestående prövning har även
undersökningar gjorts denna sommar/höst.
Under 2016 har vattenprovtagning utförts vid 3 platser i Kvarnbäcken (P1, P2
och P3 som redovisas på bild 58 i bildmaterialet) samt vid fyra platser i
Vargbäcken (N2, U2, U1 och U0 på sid 59 i bildmaterialet). Vattenprovtagning
har även utförts bland annat i tjärnarna vid Fäbodtjärn samt i Vindelälven.
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I båda bäckarna har kiselalgsunderökningar, skaldeformationsanalys samt
bottenfaunaundersökning genomförts. I Kvarnbäcken togs proverna på två
platser och i Vargbäcken på tre platser (se bild 57 i bildmaterialet).
Undersökningen av kiselalger utfördes under 2014, övriga undersökningar har
gjorts denna höst.

AE

AE

AE

I vattendragen har även vandringshinder inventerats och bedömningar av
förutsättningar för flodpärlmussla gjorts.

AE

Vargbäcken har elfiskats i de nedre delarna. Ingen fisk påträffades.

AE

HJ påpekade att vad gäller bedömningsgrunder så är Fiskevattendirektivet är på
väg ut varför det tappar i betydelse. Havs föreskrifter från 2013 och 2015 finns
för vattenförekomster. I föreskrifterna finns gränsvärden för prioriterade ämnen
och särskilt förorenande ämnen. AE tillade att jämförelser kommer att göras mot
relevanta bedömningsgrunder.

HJ

HJ ställde även en fråga kring analysomfattning och om DOC analyserats så att
biotillgängligheten kan beräknas. AE tillade att TOC analyserats vilket då kan
räknas om till DOC. HJ tillade att det kommer en vägledning kring hur
biotillgängligheten ska beräknas.

HJ
AE
HJ

JH tillade att utförligt samråd bör hållas med fiskevårdsområdesföreningar samt
fiskkonsulenten. Vindelälven är ett mycket viktigt område för laxföryngring.
Kommunen har underlag kring vilka utredningar som gjorts i älven och JH
skickar dem till bolaget.

JH

Flera undersökningar har gjorts i bäckarna som utgör recipienter. TR tillade att

TR

Protokoll
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det är viktigt att även undersökningar görs i Vindelälven innan verksamheten
påbörjas i det fall en olycka eller incident skulle leda till påverkan på Vindelälven.
Det är i ett sådant läge bra att ha ”noll-läget” dokumenterat. LF tillade att
bolaget ska fundera över vilka undersökningar som kan vara relevanta.
Undersökningsbehovet skulle då kunna regleras genom ett åtagande att de ska
genomföras innan tillståndet tas i anspråk.
Grundvattenförhållanden
BW redogjorde för grundvattenförhållandena vid Fäbodtjärn. Jordlagren i
området domineras av morän. Totala jorddjupen är cirka 3-4 m men lokalt
djupare. Generellt ligger grundvattennivån vid markytan, dock är myrar tydligt
påverkade av dikning, dvs. avsänkta grundvattennivåer. Inga tydliga gradienter
har konstaterats lokalt i området.

LF

BW

Grundvattenflödet sker mot Vindelälven via Kvarnbäcken. Det finns en
förkastning fyndighetens norra ände. Dess fortsättning inte känd. BL visade även
en trolig förkastning vid Fäbodtjärn. Grundvattnet vid Fäbodtjärn innehåller höga
halter As och övriga metaller uppvisade normala halter.
Vid Vargbäcken finns mestadels morän med förhållandevis måttliga mäktigheter.
Terrängen lutar mer än vid Fäbodtjärn och området är torrare. Grundvattenflödet
sker mot Vargbäckens nedre delar. Lokala zoner finns, vilka är ungefärligen
parallella med skogsbilvägen.
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Grundvattenförhållanden vid älven
BW redogjorde även för den grundvattenförekomst i älvsediment som finns vid
älvstränderna. Utifrån av SGU bedömd jordartssammansättning har man antagit
att relativt goda utvinningsmöjligheter finns från lagret av älvsediment. Detta är
anledningen till att formationen klassats som grundvattenförekomst. Vissa
brunnar i byn tar sannolikt sitt vatten från denna.

BW

Inför förestående ansökan kommer en brunnsinventering att utföras. Vidare
kommer nivåmätningar att utföras i lämpliga punkter för att få bättre förståelse
för grundvattenmagasinets koppling till älven. Provtagning av grundvatten
utfördes inför provbrytningen i Vargbäcken. Flera brunnar hade då förhöjda
halter As – det är dock i dagsläget inte klarlagt huruvida någon av dessa tar sitt
vatten från grundvattenförekomsten. Inför förestående ansökan kommer
ytterligare provtagning av grundvatten att utföras i grundvattenrör samt i
befintliga brunnar.

BW

TR tillade att alla skyddsobjekt i form av grundvattenförekomst,
ytvattenrecipienter samt brunnar med mera ska belysas. Påverkan för alla
skyddsobjekt ska belysas i projektets alla skeden.

TR

Val av avbördningspunkt överskottsvatten Vargbäcken under
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driftsskedet
Idag leds vattnet från dagbrottet till ett vägdike som leder ned till recipienten
Vargbäckens mellersta delar. Vid flera platser finns dock vägtrummor under
(vinkelrätt mot) vägen som leder vattnet diffust ut mot skogsmark. Huvuddelen
av vattnet från dagbrottet når därför inte de mellersta delarna av Vargbäcken
utan infiltrerar i mark, dels i dikesbotten och dels i skogsmarken där vatten leds
ut. Det infiltrerade vattnet bedöms sedan transporteras ut i de nedre delarna av
Vargbäcken.
BW redogjorde för bolagets plan att anpassa vägdiket så att vattenflödet under
driftsskedet kan ske till de mellersta delarna av Vargbäcken, där vägen korsar
Vargbäcken. Sträckan längsmed vägdiket är likväl ett infiltrationsområde varför
delar av avbördat vatten även i framtiden kommer att infiltrera till
mark/grundvatten.

BW

Bolaget undersöker även alternativa hanteringar för avbördat vatten, dels en
variant där en större andel infiltrerar till mark/grundvatten och dels en variant
där större andel leds direkt till de mellersta delarna av Vargbäcken. Viktiga
aspekter som tas hänsyn till är befintliga värden i ytvattenrecipienten
Vargbäcken, grundvattenförekomsten samt dricksvattenbrunnar. BW tillade att
det även är viktigt att bolaget kan kontrollera och följa upp påverkan under
driftsskedet varför även denna aspekt analyseras.

BW

TR tillade att länsstyrelsen kan komma med synpunkter på konkreta förslag om
bolaget så önskar.

TR

Naturvärden Fäbodtjärn och Vargbäcken
LF redogjorde för naturvärdesinventeringarna som är gjorda vid Fäbodtjärn och
Vargbäcken. Inventeringsområdena är valda för att även inkludera
influensområdet för grundvattensänkning, påverkan kommer således inte att ske
inom hela det inventerade området.
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BW

LF

Vid Fäbodtjärn finns ett objekt som vid våtmarksinventeringen klassats som låga
naturvärden klass 4. I utkanten av området finns ett objekt, Lördagsmyran, som
vid inventeringen fick naturvärdesklass 2. I det området finns nästan 200-åriga
tallar. Inom influensområdet finns även två objekt som klassats med
naturvärdesklass 3. Myren vid Flottatjärnen är till stora delar en sträng-flarkmyr
och delar av myren är orörd och är ett intermediärt kärr. Det finns även ett
mindre skogsområde med äldre träd. Ytterligare några objekt som har visst
naturvärde finns i området. Vid lokalisering av anläggningsdelar anpassas så
långt möjligt för att undvika områden med naturvärden.
Vid den planerade gruvan i Vargbäcken finns endas två objekt med visst
naturvärde. En barrblandskog med äldre högresta granar samt vissa äldre
granar. Det finns även en myr söder om vägen som till stor del är ett fattigkärr,
men som i har minder delar med som kan ha högre högt pH.
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Rennäring
LF berättade att rennäringsanalyser pågår för Rans, Grans, Malå samebyar.
Svaipa sameby kommer att kontaktas för skriftligt samråd.

LF

Rennäring vid Fäbodtjärn bedrivs av Rans sameby. En rennäringsanalys är även
tidigare utförd inom ramen för bearbetningskoncessionen. Området omfattas av
Rans samebys höst- och vinterbetesmarker. Området 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, som är en naturlig samlingsplats för renarna där
de kan skiljas inför flytten. 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.
Området vid Vargbäcken används för rennäringen främst av Grans och Malå
samebyar. Fyndighetsområdet ligger utanför markerade marker för såväl
riksintresse som flyttleder och arbetshagar.
Området vid Vargbäcken ligger inom Grans samebys vinterland, förvinterland
och försommarland. Leder för renarna finns öster och väster om området.
Strategiska områden finns vid älven och vid Sörsjön (passager, rastbeten och
arbetshage).
Malå sameby använder området vid Vargbäcken som höstland och förvinterland.
Även leden öster om området används och trivselland finns längsmed älven.
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Kulturmiljö
LF redogjorde för de frivilliga arkeologiska utredningar som är gjorda. Vid
Fäbodtjärn finns ett antal övriga kulturhistoriska lämningar som huvudsakligen
utgör husgrunder samt en fornlämning ca 100 m söder om Lill-Fäbodtjärn.
Fornlämningen utgör ristning.

LF

Vid Vargbäcken fanns inga lämningar.
TR tillade att länsstyrelsen har en checklista för rennäringsanalyser.

Friluftsliv
Vindelälvens dalgång utgör riksintresse för friluftslivet. Till Vindelälven finns flera
fiskevårdsområden, samråd kommer att hållas med de fiskevådsområden som
kan komma att beröras. I anslutning till de båda gruvorna finns även jaktlag
samt skoterleder som i viss mån kan komma att beröras.

Protokoll
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
1320020893

LF
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Förutsedd miljöpåverkan
LF berättade att arbetet med MKB pågår nu. I flera delar har förutsedd
miljöpåverkan beskrivits ovan. Lokalisering av anläggningar anpassas för att
minimera påverkan.
Påverkan på yt- och grundvatten kommer att beskrivas i MKB. Vad gäller
flödespåverkan i bäckarna väntas framförallt påverkan i Kvarnbäcken under
perioder med låga flöden. Även påverkan på vattenkemin (för yt- och
grundvatten) kommer att beskrivas både för driftsskede och
efterbehandlingsskede. Påverkan på grundvattennivåer och utvärdering av
konsekvenser för naturvärden under driftstiden kommer att beskrivas.

BW

Utsläpp till luft består av utsläpp från anrikningsverk, deponier, utsläpp från
transporter.

LF

Även buller, markvibrationer, luftstötvåg och stenkast kommer att beskrivas.

LF

Miljörisker för verksamheten kommer att identifieras och skyddsåtgärder
föreslås.

LF

Fortsatt samråd
LF tillade att bolaget planerar vidare samråd. Härnäst kommer möte med
samebyar att hållas. Vidare kommer möten att hållas med direkt berörda
fastighetsägare, boende i Vindelgransle samt jaktlag. En annons kommer att
publiceras i lokal dagspress. Skriftligt samråd kommer att hållas med FVO samt
eventuellt möte.
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LF

LF

Vidare hålls skriftligt samråd med myndigheter och organisationer:
Havs- och Vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Sveriges Geologiska Undersökning
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Kammarkollegiet
Sametinget
Naturskyddsföreningen
Friluftsfrämjandet

LF

GV tillade att det är bra att samråda även med Region Västerbotten angående
länsplanen.

GV

LF tillade att länsstyrelsen och kommunen gärna får komma med tillägg om så
önskas.

LF

Protokoll
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
1320020893
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Avslutning
EJ tillade att det är viktigt att det i ansökan framgår energiförbrukning samt
huruvida det t.ex. finns möjligheter till energiåtervinning vid uppvärmning av
tilluften.

EJ

TR påpekade att i det fall verksamheten medför förlust av naturvärden kan
kompensationsåtgärder genomföras. Det är då önskvärt att planering för
eventuella sådana åtgärder startar i tid.

TR

BW tackade för ett bra möte.

BW

\\ramse\pub\sto3\wvr\2016\1320020893\1_admin\6_moten\externa\2016 10 14 samråd\2016 10 14_protokoll samråd.docx

Bilaga
Bildmaterial (totalt 75 sidor)

Protokoll
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
1320020893

17(17)

Bilaga C.1.3
Meddelande
Datum

Ärendebeteckning

2017-04-07

551-8056-2016

1(6)

Björn Winnerstam
Ramböll AB
Bjorn.Winnerstam@ramboll.se

Synpunkter efter samråd med Botnia Exploration Holding
AB om gruvverksamhet vid Vindelgranselegruvorna i
Lycksele kommun
Efter samrådsmötet med Botnia Exploration Holding AB och Länsstyrelsen
2016-10-14 meddelade ni att samrådsunderlaget ska kompletteras ca vecka
16 med ytterligare beskrivning av hur verksamheten kan komma att
bedrivas, och att ni ska fortsätta att samråda med myndigheter och övriga
berörda parter fram till ca vecka 20. Samrådsärendet hålls öppet i avvaktan
på kompletteringen.
Länsstyrelsen utesluter inte att ett nytt samrådsmöte kan behöva hållas med
Länsstyrelsen och kommunen om det ändrade samrådsunderlaget. Vår
bedömning av det kommer att meddelas er så snart som vi har kunnat ta del
av kompletteringen.
Ni önskar ta del av Länsstyrelsens synpunkter om de planer ni hittills har
samrått om. Synpunkter lämnas därför nedan om samrådsunderlaget (inkom
2016-09-23), informationen ni lämnade vid samrådsmötet med
Länsstyrelsen och Lycksele kommun och i samrådsprotokollet (inkom
2016-10-14).
Synpunkter om samrådet
Om samrådets genomförande
Samrådsprotokollet med Länsstyrelsen återspeglar på ett godtagbart sätt vad
som avhandlades vid samrådsmötet. Protokollet är välskrivet och lättläst.
Den planerade gruvverksamheten, som ni har redovisat den i samrådet med
Länsstyrelsen, utgör med automatik betydande miljöpåverkan enligt
Miljöprövningsförordningen. Det framgår inte av protokollet, men det
innebär ändå att Länsstyrelsen inte ska besluta i frågan om betydande
miljöpåverkan. Ni kan därför genomföra alla samråd med övriga
myndigheter, nära berörda, allmänhet och övriga som kan beröras. När
samråden är genomförda kan ni inge er ansökan till Mark- och
miljödomstolen. Länsstyrelsen rekommenderar att ni efter samråden
sammanställer en samrådsredogörelse som Länsstyrelsen får ta del av innan
ansökan inges. Er samrådsredogörelse ska bifogas ansökan. Redogörelsen
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ska innehålla information om hur och till vem ni har lämnat
samrådsunderlag, vad samrådsunderlagen innehållit, emottagna synpunkter
och frågor från samrådsparterna samt redogörelse för hur ni har bemött eller
beaktat inkomna synpunkter och frågor.
Det är mycket viktigt att ni skriftligen eller muntligen informerar alla
samrådsparter om alla åtgärder, anläggningar och verksamheter som ni
planerar att tillståndspröva. Det är också viktigt att ni visar att ni kommer att
ha rådighet för att utföra planerade vattenverksamheter. I annat fall kan det
uppkomma hinder mot förhandling i domstolen.
Åtaganden
För att undvika det uppstår tvivel om vad bolaget kommer att genomföra
innan gruvdriften startar rekommenderas att ni i ansökningshandlingarna,
och då företrädesvis i ansökan, tydligt redovisar vilka åtgärder och
åtaganden som är planerade (dvs beslutade) att genomföras, till skillnad från
sådana som är tänkbara eller möjliga att utföra om behov uppkommer.
Tillstånd och koder för planerade verksamheter
Redovisa vilka eventuella övriga tillstånd, utöver de enligt miljöbalken kap
9 och 11, ni anser kommer att behöva sökas innan verksamheten kan startas.
Verksamhetkoder: Redovisa i ansökan vilka verksamhetskoder enligt
miljöprövningsförordningen som ni anser ska gälla för alla huvud- och
delverksamheter. Det är önskvärt att rätt koder anges redan i ansökan för att
underlätta prövningen men även för att underlätta för tillsynsmyndigheten
att besluta om avgift enligt avgiftsförordningen.
Vid årsskiftet började en ny miljöprövningsförordning att gälla.
Naturvårdsverket håller på att ta fram en översättningsnyckel och
vägledning som eventuellt kommer i april. Vi tycker att det är bra att ni
redan nu känner till att den nya förordningen eftersom det är denna som
innehåller de verksamhetskoder som ni ska använda för de planerade
gruvverksamheterna. För befintliga verksamheter med krav på
miljörapportering gäller att rapporteringen i SMP för år 2016 ska göras
enligt den gamla förordningen. Relativt många ändringar av koder har gjorts
i kapitlen om avfall. Exempel på andra ändringar är att begreppet
”mellanlagring” har tagits bort. Länk till Naturvårdsverkets sida om den nya
förordningen.
IED och Seveso: Klargör i ansökan vilka delverksamheter
(gruvavfallsdeponier m fl) som kan komma att utgöra IED-verksamhet,
riskanläggning och/eller seveso-verksamhet. Redovisa vilka krav på
utredning, redovisning, rapportering m.m. som i så fall ska ställas på dessa
verksamheter.
Vattenverksamheter: Det är angeläget att ansökan innehåller beskrivning av
alla vattenverksamheter, inkluderat sådana åtgärder som inte kräver
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tillstånd, dvs även de som kan komma att utföras med stöd av 11 kap 12 §
miljöbalken. Bolaget behöver ha rådighet för all vattenverksamhet som
planeras.
Natura 2000 Vindelälven med biflöden: Ni redovisar att tillstånd inte krävs
enligt miljöbalken kap 7 § 28 för de planerade gruvverksamheterna. Om
tillstånd ändå skulle krävas ska MMD avgöra tillåtligheten innan övriga
tillstånd kan prövas. Om det finns risk för skada på Natura 2000-området
värden ska ärendet lämnas över till regeringen för avgörande av
tillåtligheten. Krav på kompensation kan då ställas.
Täkter: Redogör för behovet och planerna på täktverksamheter och
tillståndsprövning av dessa. Redovisa behovet massor (morän m m) med
tillräckligt god kvalitet ska täckas. Redovisa även hur behovet av massor
ska täckas om morän av god kvalitet inte finns nära gruvorna. Redovisa om
möjligt även behovet av tillstånd till vattenverksamhet för bortledning av
grundvatten från täkten.
Kompensation enligt miljöbalken: Frågor om kompensationsåtgärder har
inte diskuterats under samrådsmötet med Länsstyrelsen, men Länsstyrelsen
anser att sökanden bör vara informerad om att kompensationskrav kan
ställas vid en tillståndsprövning om det vid prövningen framkommer att det
trots beslutade skydds- och begränsningsåtgärder finns kvarstående
miljöpåverkan från verksamheten, utöver den påverkan som
prövningsmyndigheten kan reglera genom beslut om skydds- och
begränsningsåtgärder. Miljöbalken erbjuder möjligheter att på olika sätt
kompensera för en åtgärds kvarstående negativa påverkan. En
kompensationsåtgärd kan dock inte ersätta en skyddsåtgärd eller utgöra en
förutsättning för tillåtlighet för en sökt verksamhet.
Sökanden kan alltså erbjuda lämpliga kompensationsåtgärder vid
tillståndsprövningen. Om krav på kompensation ställs sent i prövningen kan
det fördröja prövningen i domstolen varför förslag till kompensation bör
utredas och föreslås i god tid innan ansökan om tillstånd inges till
domstolen. Information specifikt om ekologisk kompensation och om
Naturvårdsverkets vägledning ”Ekologisk kompensation, En vägledning om
kompensation vid förlust av naturvärden, Handbok 2016:1, Utgåva 1
Februari 2016”, finns på Naturvårdsverkets hemsida:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovrigavagledningar/Ekologisk-kompensation/
Rennäringsfrågor
I ansökan ska ni ingående redovisa riksintresset för rennäringen och
förutsättningarna för renskötseln, inkluderat markanvändningen för renbete,
flyttning av renar och för strövande renar. Ni förväntas även redovisa er
analys av gruvverksamheternas inverkan på riksintresset för rennäringen i
stort, samt närmare vilka specifika störningar, hinder och annan konkret
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påverkan som gruvverksamheterna och transporterna kan komma att få för
renskötselns bedrivande i och omkring gruvorna och längs transportvägarna.
Ansökan behöver också innehålla redovisning av de skyddsåtgärder som
berörda samebyar och bolaget gemensamt eller var för sig anser krävs för att
säkra tillgången till renarnas bete, strövande och flyttning både under
drifttiden och efter avslutad drift fram till dessa att gruvområdena är slutligt
efterbehandlade. Också samebyarnas alternativt renskötarnas inställning till
planerad gruvverksamhet, transporter och de av bolaget föreslagna
skyddsåtgärderna ska redovisas. Det är inte tillräckligt att endast redovisa att
eller hur samebyn har erbjudits att delta i samråden och i framtagandet av er
rennäringsanalys. Om ni föreslår andra skyddsåtgärder eller
kompensationsåtgärder än de som samebyn och/eller renskötarna samtycker
till behöver ni redogöra ingående för skälen till det.
Kulturmiljö
Ansökan behöver innehålla redovisning av vilka arkeologiska inventeringar
som har utförts i området. Resultat av nya inventeringar som eventuellt har
utförts efter 2015 behöver redovisas. Fynd av fornlämningar och hur de kan
komma att påverkas samt hänsyn som behöver tas till dessa behöver också
redovisas.
Vattenförvaltning och vattenhantering
I ansökan behöver gällande miljökvalitetsnormer och status i berörda
vattenförekomster enligt VISS redovisas. För att underlätta prövningen bör
ni även redovisa alla de enskilda kvalitetsfaktorer som på ett eller annat sätt
kan komma att påverkas av exv. transporter, mass- och avfallsupplag,
vattenanläggningar, täkter m.m. som ingår i gruvverksamheten.
Det är synnerligen viktigt att ansökan innehåller beskrivning av de skyddsoch begränsningsåtgärder som eventuellt krävs för att garantera att
gruvverksamheterna inte kommer att motverka eller hindra att gällande
miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) uppnås i tid. Detsamma gäller risken
för att enskilda kvalitetsfaktorer försämras jämfört med vad som framgår av
EU-domstolens dom 2015-06-01 i mål C-461/13, den s.k. Weserdomen
(Bremendomen). Ansökan bör då även innehålla lämpliga och skäliga
åtaganden och villkorsförslag som garanterar att skydds- och
begränsningsåtgärder också kommer att genomföras.
Det är viktigt att ni ingående redovisar era bedömningar och slutsatser om
risken för påverkan på vattenförekomsten Vindelälven. Slutsatser behöver
styrkas med underlag som bifogas MKB:n, såsom rådata, mätresultat,
bakgrundsdata, beräkningar av halter och mängder samt tillämpade
bedömningsgrunder.
Ni redovisar att inledande vittringstester visar att en del av gråberget kan
vara potentiellt syrabildande och att arsenik och vissa tungmetallhalter, bl.a.
Cu och Zn, kan vara förhöjda. Biotillgängliga halter enligt HVMFS 2013:19
(konsoliderad efter ändring HVMFS 2015:4) av de särskilt förorenade
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ämnena koppar och zink ska därför redovisas. Faktiskt uppmätta totalhalter
och lösta halter (bakgrundsvärden) behöver också redovisas för dessa och
övriga metaller i berörda vattendrag och recipienter. För att beräkna
biotillgängliga halter krävs att metallerna har analyserats i filtrerade
vattenprover samt att stödparametrarna pH, DOC och kalcium har mätts vid
respektive provpunkt. Mer information och vägledning om gällande regler
finns bl.a. på Havs- och vattenmyndighetens hemsida
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning-lagar/vagledningar/vattenforvaltning/nationell-vagledning-och-foreskrifterfor-vattenforvaltning.html.
Er plan för vattenhanteringen inom gruvområdena bör dokumenteras samlat
i en ”vattenhanteringsplan”, helst med överskådliga skisser över
vattenanläggningar och med uppgifter om vattenflöden och vattenmängder
(vattenbalans).
Utredningar
Ni fick vissa synpunkter den 13 oktober 2016 via e-post om er
sammanställning av planerade och utförda utredningar ”Utredningar
Vindelgransele gruvor” (inkom 2016-06-27). Vid samrådsmötet utvecklade
ni den informationen och i samrådsprotokollet redovisar ni nu ytterligare
uppgifter om undersökningar som har utförts under 2016. Länsstyrelsen kan
inte nu lämna en samlad bedömning av de få undersökningsresultat ni har
beskrivit hittills utan återkommer till detta vid tillståndsprövningen i
domstolen när ansökan är inlämnad. Länsstyrelsen vill dock i nuläget
framhålla att ansökan behöver innehålla ingående beskrivning av nuvarande
tillstånd med uppgifter om bakgrundsvärden, flöden m fl statusuppgifter
som beskriver miljökvaliteten både i berörd(a) vattenförekomst(er) och i
övriga vattendrag samt i grundvattnet i gruvområdena. Prövningen av
ansökan kan underlättas om ni i god tid sammanställer och redovisar
eventuella databrister och er plan för hur brister ska kompletteras innan
verksamheten startas.
I tillägg till vad ni har redovisat om vattenundersökningar i och efter
samrådsmötet bör följande mätas eller uppskattas och redovisas i ansökan:
-

-

Miljökvalitetstillståndet (status) i Vindelälven, inkluderat
bottenförhållanden i blandningszonerna nedströms utflödet av de
vattendrag som blir recipienter till gruvverksamheternas utsläpp av
vatten.
Grundvattnets kvalitet, flöden, nivåer och strömningsriktning i
gruvområdena, inkluderat bakgrundshalter av relevanta ämnen, och
specifikt av tungmetaller, arsenik och sulfat.
Vattenflöden och transporterad mängd per år av metaller, sulfat m fl
för gruvverksamheten relevanta ämnen i berörda vattendrag och i
vattenavledande diken och ledningar från gruvområdena.
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Uppgifter om biotillgänglig halt för zink och arsenik i vattendragen,
inkluderat beräkningsunderlag med mätdata/rådata och
bakgrundsvärden (naturlig bakgrund).

Tillståndet (inkluderat ekologisk och kemisk status) i Natura 2000-området
Vindelälven, med biflöden i Vindelgranseleområdet, ska vara tillräckligt
utrett och beskrivet i ansökan, så att det både under drifttiden och efter
avslutad gruvbrytning går att utvärdera gruvverksamheternas eventuella
direkta och indirekta påverkan på Natura 2000-området och dess värden.
Även i detta avseende behöver eventuella brister och luckor i dataunderlaget
redovisas, med särskild vikt på nuvarande tillstånd (d v s bakgrundsdata,
base-line). Redovisa även er plan och era åtaganden om att utföra de
kompletterande mätningar som kan krävas innan gruvverksamheten startar.
Om ni tar fram en sådan plan i god tid innan ansökan inges kan
Länsstyrelsen lämna synpunkter på den om ni så önskar.
Anläggningar och teknisk utformning
Ansökan bör innehålla uppgifter om alla planerade åtgärder i dammar och
övriga anläggningar med information om tidplan och teknisk utformning.
Ni bör redogöra för möjligheten att under drifttiden lagra potentiellt
syrabildande material på ”täta ytor” och beskriva de tekniska utformningar
som bäst lämpade för detta. Om ni anser att det inte finns behov av täta ytor
ska ni redovisa skälen för det.
Övriga upplysningar
Om ni efter samrådet med Länsstyrelsen förändrar planen för verksamheten
som den har redovisats vid samrådsmöten, eller om det dröjer mer än ett år
från samrådet med Länsstyrelsen till det att ansökningshandlingar lämnas in,
kan nya samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten behöva
genomföras. Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning bör därför
inges till prövningsmyndigheten inom ca ett år från det att ni genomförde
det senaste samrådet med Länsstyrelsen.
Thomas Rydström
Tel 010-225 43 98
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har
därför ingen namnunderskrift.
Kopia till:
Lisa Fernius, Ramböll, lisa.fernius@ramboll.se
Bengt Ljung, Botnia Exploration Holding AB,
bengt.ljung@botniaexploration.com
Jenny Holmqvist, Lycksele kommun, jenny.holmqvist@lycksele.se
Grete Vesteraas, Lycksele kommun, grete.versteraas@lycksele.se
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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

5 av 74

Samrådsunderlag
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

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
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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
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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.

Samrådsunderlag
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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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Bilaga C.1.5

Inbjudan till samråd
Samråd enligt miljöbalken angående två mindre guldgruvor
Lycksele kommun, Västerbottens län.
Botnia Exploration avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för brytning av malm i
Fäbodtjärn och Vargbäcken samt bland annat uppförande av ett gemensamt
anrikningsverk som är planerat till Vargbäckenfyndigheten. Den ansökta
verksamheten omfattar även vattenhantering, inklusive länshållning av gruva samt
rening och avbördning av överskottsvatten, anläggande av deponier för gråberg
och anrikningssand samt mellanlagring av malm.
Samrådsförfarandet är en viktig del i framtagandet av
miljökonsekvensbeskrivningen för de planerade åtgärderna och syftar till att
informera berörda om projektet och samtidigt inhämta synpunkter och information.
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Bolaget håller nu samråd med myndigheter, organisationer, berörda samebyar,
markägare, närboende med flera.
Den planerade verksamheten beskrivs i ett samrådsunderlag som finns på länken
nedan. I det fall ni önskar en utskriven version av samrådsunderlaget kan ni
kontakta Lina Sultan, med kontaktuppgifter enligt nedan, så skickar hon det med
post till er.
Länk till samrådshandling:
http://www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/
Då ni tagit del av underlaget så kan ni inkomma med frågor, synpunkter och
upplysningar till oss på adress:
Lina Sultan
Ramböll Sverige AB
Hospitalsgatan 20
611 32 Nyköping
Telefon: 010 615 1474
Epost: Lina.Sultan@ramboll.se
Bolaget kommer även att hålla ett samrådsmöte för närboende samt markägare.
Mötet kommer att hållas onsdag 31 maj kl. 18.30 i lokal Myrstacken, Holmvägen,
Vindelgransele. Välkomna! Vid mötet finns möjlighet att även muntligen komma
med synpunkter.
Synpunkter kring den planerade verksamheten kan lämnas till och med fredag den
9 juni. Synpunkterna kommer att sammanställas och redovisas i kommande
tillståndsansökan. De kommer också beaktas i det fortsatta arbetet.
Med vänlig hälsning
Ramböll Sverige AB

Björn Winnerstam
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Bilaga
C.1.6
Bilaga C.1.5
Sändlista skriftligt samråd
Fastighet som kan komma att direkt beröras av
planerad verksamhet vid Fäbotjärn
Fastighet

Ägare
Sveaskog
Bjurbäckslandet
Förvaltnings
1:1
Aktiebolag
Vindelgransele Boman, Jan
1:8
Errol Bertolf
Boman, Ulf
Vindelgransele
Roger
1:8/2:9
Mikael
Mikaelsson,
Vindelgransele
Bodil Gunvi
1:8/2:9
Elaine
Boman,
Vindelgransele Robert
1:8/2:9
Niclas
Leopold
Boman,
Vindelgransele
Björn Pontus
1:8/2:9
Joakim
Vindelgransele Boman, Dick
1:8/2:9
Örjan Tobias
Boman,
Vindelgransele
Sten Peter
1:8/2:9
Urban
Karlsson,
Vindelgransele
Ruth
2:36
Elisabet
Vindelgransele Grahn, Arvid
2:37
Torbjörn
Hedman,
Vindelgransele
Lisbeth
2:81
Monica
Vindelgransele Boman, Jan
2:9
Errol Bertolf
Pettersson,
Vindelgransele
Gudrun
4:1
Helen
Dorsch,
Vindelgransele
Majken
5:1
Birgitta
Vindelgransele
Sca
7:2

Adress
Torsgatan 4,
105 22 Stockholm
Stallvägen 39,
921 41 Lycksele
Nils Åbergs Gata 23 Lgh
1103,
603 80 Norrköping
Norrbyberg 314,
921 95 Blåviksjön
Lunnvägen 12,
921 42 Lycksele
Fågelvägen 30,
921 33 Lycksele
Forsmyrvägen 19,
921 42 Lycksele
Brännbergsvägen 11 C
Lgh 1002,
921 36 Lycksele
Vitervägen 1 D Lgh
1001,
921 34 Lycksele
Affärsvägen 16,
920 42 Vindelgransele
Torget 3,
921 31 Lycksele
Stallvägen 39,
921 41 Lycksele
Lammvägen 25,
891 42 Örnsköldsvik
Mariehemsvägen 172
Lgh 1302, 906 60 Umeå
Box 200,
101 23 Stockholm

Bilaga C.1.5
Fastighet som kan komma att direkt beröras av
planerad verksamhet vid Vargbäcken
Fastighet
Vindelgransele
1:37
Vindelgransele
1:55
Vindelgransele
7:2
Vindelgransele
8:1
Vindelgransele
1:98
Vindelgransele
1:99
Vindelgransele
1:100
Vindelgransele
1:101
Vindelgransele
1:24
Vindelgransele
1:42
Vindelgransele
1:42

Ägare
Blomkvist,
Bengt
Stefan
Hedman,
Gustav
Sixten
Sca
Hedman,
Erik Staffan
Önnerlöv,
Maria
Gabriella
Önnerlöv,
Björn Johan
Christoffer
Önnerlöv,
Per Mikael
Jonathan

Adress
Affärsvägen 10,
920 42 Vindelgransele
Hamngatan 60,
921 31 Lycksele
Box 200,
101 23 Stockholm
Norrvägen 125,
920 42 Vindelgransele
Forsmyrvägen 11,
921 42 Lycksele
Brobackavägen 6,
921 35 Lycksele
Krongatan 28 Lgh 1002,
931 48 Skellefteå

Hantverkaregatan 22 B
Önnerlöv,
Lgh 1001, 921 31
Karin Linnea
Lycksele
Önnerlöv,
Mossvägen 21,
Stig Sune
920 40 Kristineberg
Valter
Sellin, Sven Rudagatan 33,
Torvald
931 53 Skellefteå
Sellin, Gerd
Holmvägen 230,
Lena
920 42 Vindelgransele
Annette

Enskilda vägar
Namn
Vargbäcksväge
ns vägförening
Trafikverket,
Region Nord
Vägförening
Slirviksvägen

Kontaktperson
Christoffer
Önnerlöv

Jan Boman

Adress
Brobackavägen 6,
921 35 Lycksele
Box 809,
971 25 Luleå
Stallvägen 39,
921 41 Lycksele

Kraftledningsägare
Namn
Vattenfall
Eldistribution
AB

Kontaktperson

Adress
Aurorumvägen 12,
977 75 Luleå

E-post

eldistribution@vattenfall.com

Bilaga C.1.5

Berörda jaktlag
Namn
Vargbäckens
jaktlag
Vindelgransele
jaktlag
SCA Ekorrberg
jaktlag
Bjurlidens
jaktlag

Kontaktperson
Jonatan
Önnerlöv/
Christoffer
Önnerlöv
Roger
Nilsson
Dan-Erik
Vedbring
Stefan
Blomkvist

Adress
Christoffer Önnerlöv,
Brobackavägen 6,
921 35 Lycksele
Norrvägen 50,
920 42 Vindelgransele
Ringvägen 8,
923 32 Storuman
Box 58, Affärsvägen 10,
920 42 Vindelgransele

Skoterleder
Namn
Vindelgransele
UIF

Kontaktperson
Tomas
Holmström

Adress
Norrvägen 97,
920 42 Vindelgransele

Fiskevård/Vattenråd
Kontaktperson
Ume/Vindelälve Daniel
ns Fiskeråd
Holmqvist
GargnäsDaniel
Råstrands FVO Jonsson
Namn

DjupselforsenHarrbosel FVO

Roger
Nilsson

Vindelgransele
SFF

Jan Boman

Björksele FVO
Vormsele FVO
UmeVindelälvens
SRK
Ume- och
vindelälvens
vattenråd

Jonny
Lindström
Göran
Fjällström
Viktoria
Larsson
Greger
Jonsson

Adress
Lycksele kommun
921 81 Lycksele
Torviksele 142
924 92 Blattnicksele
Box 70
920 42 Vindelgransele
Snickarvägen 19
921 46 Lycksele
Tallvägen 2,
920 41 Björksele
Forsarnas väg 60,
920 34 Vormsele

E-post
daniel.holmqvist@lycksele.se
torviksele@gmail.com
roger.vindelgransele@telia.co
m stenman.fredrik@telia.com
ivalun.vgs@gmail.com
roger.vindelgransele@telia.com
johnny.lindstrom@setragroup.se
goran_fjallstrom@hotmail.com
viktoria.larsson@kvarkenports.com
robert.hansson@vakin.se

greger.jonsson@lycksele.se
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Myndigheter/organisationer
Namn

Kontaktperson

Lycksele
Kommun

Lisa From

lisa.from@lycksele.se
kommun@lycksele.se

Länsstyrelsen

Tomas
Rydström

vasterbotten@lansstyrelsen.se;
tomas.rydstrom@lansstyrelsen.se

Havs- och
Vattenmyndigh
eten
Naturvårdsverk
et
Sveriges
Geologiska
Undersökning

Trafikverket
Sametinget

E-post

Box 11 930
404 39 Göteborg

havochvatten@havochvatten.se

Valhallavägen 195
106 48 Stockholm

registrator@naturvardsverket.se

Box 670
751 28 Uppsala

sgu@sgu.se

Vallgatan 8
551 83 Jönköping
Box 810
781 89 Borlänge
Box 90, 981 22
Giron/Kiruna

Skogsstyrelsen

Myndigheten
för
samhällsskydd
och beredskap
(MSB)
Kammarkollegie
t
SSR Svenska
Samrers
Riksförbund
Vindelns
Naturskyddsför
ening
Lycksele
Naturskyddsför
ening
Friluftsfrämjand
et

Adress

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
trafikverket@trafikverket.se
kansli@sametinget.se

651 81 Karlstad

registrator@msb.se

Box 2218
103 15 Stockholm

registratur@kammarkollegiet.se

Formvägen 16
906 21 Umeå

info@sapmi.se

J-O
Lundström

Faktorsvägen 3
922 31 Vindeln

janolof.l@gmail.com

Torgny
Forsgren

Linnévägen 2B
921 34 Lycksele

torgny.forsgren@gmail.com

Kronan A 6
974 42 Luleå

info@friluftsframjandet.se

Adress

E-post

Box 118, 930 70 Malå
Sandås 203, 924 94
Sorsele
Box 107, 924 95
Ammarnäs

lii@biegga.com

Samebyar

Grans sameby

Kontaktperson
Jörgen
Stenberg
Göran
Jonsson
Tobias
Jonsson

Svaipa sameby

Ingemar
Israelsson,

Namn
Malå sameby
Rans sameby

Folkparksvägen 26, 930
55 Jörn

rans.sameby@gmail.com
tobias1jonsson@gmail.com;ordf@
granbyn.se
svaipasameby@gmail.com

Bilaga C.1.5

Bilaga C.1.7

Bilaga C.1.8

Uppdateringar av samrådsunderlag Vindelgransele gruvor.
Huvudsakliga uppdateringar/förändringar av samrådsunderlag daterat 20170504 relativt det
underlag som skickades ut inför samrådsmöte hösten 2016 (daterat 20160923) redovisas nedan.
Avsnitt
1
3.2
3.2
3.2
3.5-3.7
3.7.2
3.8
3.9-3.10
3.12.1
3.12.4
4
4.5.1
4.6
4.8

Förändring
Möjlighet att söka deldom för Fäbodtjärn
Malm från Fäbodtjärn och Vargbäcken komma att transporteras direkt till kund
utan föregående upparbetning vid Vargbäcken
Uppdaterade, mer detaljerade preliminära layouter gruvområden
Ny lokalisering sanddeponi till följd av lst synpunkter kring kontroll/täthet
Uppdaterade mängder malm, gråberg och restprodukter av olika slag
Tillsats av buffrande material till anrikningssanden planeras för att säkerställa att
materialet inte ska bli syrabildande på lång sikt.
Moräntäkter kan bli aktuellt vid bägge brytplatser
Utförligare beskrivning vattenhantering, inklusive dikesrensning vid behov
Uppdaterade transportmängder samt beskrivning avfallet med försäljning av icke
anrikad malm
Planerad avloppshantering beskrivs
Förtydligande att nya markområden som kan komma att tas i anspråk för
sanddeponi kommer att inventeras och beskrivas i ansökan.
Uppdatering beskrivning kvartära lager efter geotekniska undersökningar i
området
Uppdatering naturvärden efter genomförda kompletterande inventeringar
Uppdatering kulturvärden efter genomförda kompletterande inventeringar

Björn Winnerstam, 2070504
Ramböll

Bilaga C.1.9

Bilaga C.1.10

Bilaga C.1.11

Protokoll

Datum 2016-09-05

Unr 1320020893
Uppdrag
Mötets syfte/typ
Mötesdatum
Tid
Plats
Protokollförare
Närvarande

Vindelgransele gruvor
Inledande samråd Grans sameby – möte nr 1
2016-08-29
Ca 13.00-15.30
Botnia Explorations lokaler i Vindelgransele.
Björn Winnerstam
Namn Efternamn
Företag/Org
Tobias Jonsson
Grans sameby, ordf.
Bengt Ljung
Botnia Exploration
Björn Winnerstam
Ramböll
Stig Sörlin
Tyréns
Torbjörn Grahn
Vindelgranselebo / Botnia
Exploration

Protokollet justeras:
Datum:
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Tobias Jonsson, Grans sameby

Punkt

Beskrivning

1

Allmänt
Presentation som hölls på mötet bifogas protokollet. Presentationen har även
skickats per e-post efter mötet.

2

Presentation av deltagarna
Presentation av närvarande och deras roller.
Tobias är ordförande Grans.
Bengt Ljung är VD Botnia Exploration, nedan bolaget.
Björn Winnerstam leder för bolagets räkning framtagandet av ansökan. Björn
är därmed även ansvarig för samrådsprocessen.
Stig Sörlin ansvarar för bolagets räkning för rennäringsanalysen som planeras
utföras.
Torbjörn Grahn bor i Vindelgransele, är engagerad i bolaget, och medverkar
främst på grund av sin kännedom om lokala förhållanden.

3

Fyndigheternas läge
Björn visar översiktsbilder som visar var fyndigheterna bolaget planerar att
söka tillstånd för att bryta finns. Två fyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken.
Den senare ligger inom Grans samebys vinterbetesmarker. Dock avser
samrådet hela verksamheten, dvs. även verksamheten vid Fäbodtjärn samt de
planerade transporterna av råmalm från Fäbodtjärn till Vargbäcken ska
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beaktas.

4

Mötets syfte
Björn redogjorde för mötets syfte och allmänna förutsättningar:
·
·
·

·

·
·
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·

Inledande samrådsmöte.
Informera om bolagets planer och hur tillståndsprocessen ser ut och
hur samebyn kommer in i denna.
Bolaget önskar fånga upp hur samebyn använder området för att kunna
anpassa verksamheten på bästa sätt. Tillgänglig dokumentation och
kartmaterial har inhämtats men kan ha sina brister.
Tobias påpekade att samebyn reserverar sig mot det allmänna underlag
som finns bl.a. på Länsstyrelsens hemsida. Det är ett underlag som
togs fram för ca 10 år sedan och samebyn kunde inte godkänna det
eftersom de anser att det inte stämmer överens med verkligheten.
Bolaget noterar detta.
Tobias berättar att samebyn påbörjat ett arbete med att upprätta en
renbruksplan men arbetet är fortfarande i sin linda.
Bolaget önskar att mötet kan utgöra start för arbete med att ta fram
rennäringsanalys med utgångspunkt i den verksamhet som planeras.
Bolaget för protokoll från mötet och önskar sedan att samebyn justerar
detta. Även skriftliga synpunkter/kommentarer efter möte tas gärna
emot. Svar kommer att återges i samrådsredogörelse som är en del av
ansökan, om inte annat överenskommes.

5

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken för gruvverksamhet

6

Björn redogjorde utifrån en bild hur tillståndsprocessen enligt miljöbalken ser
ut för den verksamhet bolaget planerar.
Nuvarande status gällande tillstånd + tidsplan
Björn redogör för de olika tillstånd som nu finns:
·

·

Vargbäcken: Bearbetningskoncession (BK) enligt Minerallagen finns
(lämnad 2003, giltig till 2028), provbrytningstillstånd finns (lämnat
2011, giltigt till 2021). Viss provbrytning har utförts.
Fäbodtjärn: BK-ansökan ligger hos Bergsstaten för beslut,
Länsstyrelsen har tillstyrkt, dvs. rekommenderat att
bearbetningskoncession ska lämnas. Provbrytningstillstånd finns
(lämnat okt 2015). Ingen provbrytning har dock genomförts och
planeras i nuläget inte heller ske. Istället har en prospekteringsåtgärd i
form av dikesgrävning för friläggande av bergytan vid fyndigheten
inklusive provtagning genomförts.

Björn redogjorde sedan för vilka tillstånd som kan komma att sökas och tider
för detta enligt gällande tidsplan:
·
Tillstånd enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11 krävs. Tänkbart är dispens

Protokoll
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
1320020893

2(8)

·
·
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·

från artskyddsförordningen, Natura 2000-bestämmelser med mera
även kan krävas. Bolagets avsikt är att söka dessa tillstånd samlat hos
mark- och miljödomstolen.
Arbete med underlag till ansökan pågår nu.
Samrådsmöten Länsstyrelse, kommun, samebyar, närboende, övrig
allmänhet, övriga myndigheter och föreningar m.fl. planeras att hållas
under oktober 2016.
Tidsplan: inlämning ansökan december 2016, tillstånd erhålls 2017,
verksamhetsstart 2018.

Björn redogjorde för hur ansökan tas fram, med fokus på de delar som främst
antas beröra samebyn:
·
Lokaliseringsutredning pågår: hur utforma verksamheten så den får
minsta möjliga påverkan på rennäring och andra motstående intressen.
·
Förståelse och dialog med samebyarna viktigt!
·
Lokaliseringsutredning leder fram till ett huvudalternativ för utformning
av verksamheten som bolaget presenterar under samrådet. Alterantiva
utformningar presenterars också.
·
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Samråd och dialog med
berörda är mycket viktig del av MKB-processen.
·
Ytterligare anpassning av planerna kan ske utifrån samrådet.
·
I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med
utgångspunkt i planerad verksamhet samt rennäringens förutsättningar
övrigt.
·
Som grund för att göra denna bedömning planeras användas dels
uppgifter från genomfört samråd och dels den rennäringsanalys som
planeras.
Björn redogör sedan för samebys tydliga ingångar i tillståndsprocessen:
•
•
•
•

Samebyn är självklar part i samrådet
Samebyn är sakägare och kommer därför att via domstolen få ansökan
på remiss när den bedömts komplett av domstolen.
Samebyn har möjlighet att medverka och yttra sig vid
huvudförhandling.
Bolaget önskar samebyns medverkan i rennäringsanalys.
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7

Pågående undersökningar i övrigt
Björn redogjorde översiktligt för övriga underökningar som innebär olika typer av
fältarbeten i området:
•
Inventering av naturvärden mark och vatten pågår. Fältarbete till
stor del färdigt.
•
Arkeologisk inventering pågår – utförs av Västerbottens
museum. Tillägg efter mötet: fältarbeten slutförda.
•
Geotekniska undersökningar + installation av grundvattenrör
pågår denna vecka.
•
Vattenprovtagning i bäckar, bl.a. flera punkter i Vargbäcken och
Kvarnbäcken, utförs månadsvis.
•
Mätningar i grundvattenrör månadsvis. Vidare
grundvattenundersökningar kan bli aktuellt under hösten.
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8

Planerad verksamhet
Björn redogjorde för huvuddelarna i den verksamhet bolaget planerar att söka
tillstånd för.
Vargbäcken:
·
Dagbrott ca 130*70*30 m.
·
Anrikningsverk i form av industritält. Anrikningsverket ska anrika råmalm
dels från Vargbäckenfyndigheten och dels från Fäbodtjärn.
·
En gråbergsdeponi, storlek ca 200*200 m, höjd 5 m. Olika typer av
gråberg hålls åtskiljda, men deponeras inom samma upplagsområde.
·
En deponi för anrikningssand, storlek ca 200*200 m, höjd 5 m.
·
Malmupplag ca 80*80 m
·
Vattenhantering: diken och dammar
·
Bodetablering, uppställningsytor maskiner etc.
·
Transporter av råmalm med lastbil från Fäbodtjärn till Vargbäcken under
barmarksperioden.
·
Totalt berguttag Vargbäcken ca 120 kton, brytningstid dagbrottet fyra år.
Eventuellt begränsas berguttaget till barmarksperioden, se punkt 9
nedan.
·
Anrikning ca 6 mån per år är plan, april-oktober. Total drifttid
anrikningsverk 8 år.
Den kända fyndighetens totala storlek i Vargbäcken är ca 2 000 000 ton. Bolaget
planerar alltså brytning av 120 000 ton av dessa, vilket är den mängd
tillståndsansökan kommer att omfatta. Skulle i framtiden ytterligare brytning i
Vargbäcken bli aktuell innebär det krav på ett nytt tillstånd som det bolaget nu
söker, med tillhörande tillståndsprocess inklusive samråd med berörda samebyar
etc.
Fäbodtjärn:
·
Malmen utgörs av en väl avgränsad lutande kvartsgång som planeras
brytas under jord.
·
Ramp (nedfart) till underjordsgruvan, ca 100 m lång i markytan med
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·
·
·
·
·
·
·

lutning 1:7.
Gråbergsdeponi i anslutning till gruvan preliminärt cirkelformat ca 200 m
i diameter; 5 m höjd.
Malmupplag i väntan på transport ca 80*80 m
Vattenhantering: diken och dammar
Bodetablering, uppställningsytor maskiner etc.
Malmtransporter till Vargbäcken under barmarksperioden
Brytning under jord året runt – tillfartsväg hålls plogad och verksamhet
på platsen året runt.
Totalt berguttag 290 kton, brytningstid 8 år.
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När huvudsakliga verksamheten avslutats efterbehandlas deponier,
dagbrott/underjordsgruva samt övriga ytor som tagits i anspråk. Huvuddragen i
hur efterbehandlingen utförs regleras i efterbehandlingsplan, vilket bifogas
ansökan. Ekonomisk säkerhet för att möjliggöra efterbehandling även om
bolaget skulle komma på obestånd är ett krav för att få starta verksamheten.
Tobias undrar vad som sker med anrikningssanden. Björn svarar att just nu
pågår tester på sanden för att mer säkert kunna avgöra hur den ska hanteras.
Björn beskriver att det finns lite olika varianter avseende hantering och den
beror på anrikningssandens beskaffenhet. Den enklaste varianten av hantering
som kan göras och som sannolikt kommer att bli aktuell i Vargbäcken är att man
pressar ut vattnet ur sanden och därefter lägger den på deponi. Sandens
egenskaper avgör sedan hur den täcks i samband med efterbehandling
Egenskaperna på sanden kommer dock att vara styrande för den hantering som
blir aktuell.
9
Samebyarnas markanvändning i området – i relation till planerad
verksamhet
Björn redovisade de kartor visande riksintresse rennäring, årstidsplan samt
renens viktiga områden som framtagits utifrån offentligt tillgängligt material
(IRENMARK).
Björn redovisade även detaljkarta där tänkbara alternativa lägen för deponi för
anrikningssand och gråberg markerats.
Tobias poängterar igen att underlaget inte stämmer med verkligheten. Björn
nämner att vi behöver samebyns kunskap och kompetens för att precisera hur
marken används i verkligheten.
Tobias nämner att samebyn inte har några anläggningar vid platsen
(Vargbäcken). Den flyttled som ligger norr om platsen används ibland.
Tobias nämner också att Svaipa sameby har flytträtt i området och därför är det
nog läge att även ta med dem i samrådet. De har dock ingen betesrätt. Björn
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svarar att bolaget har för avsikt att ta med dem i samrådet i och med deras
flytträtt.
När det gäller samebyns inställning är det ekonomin i transporter av ren viktig.
Sker det förändringar i de ekonomiska förutsättningarna för transporterna kan
det innebära att samebyn får välja bort transport med lastbil. Flytt längs
flyttlederna och fri flyttning blir då viktigare, och då blir det extra viktigt med en
bra placering av upplagsytorna. Området nordöst om fyndigheten är generellt
sett mer lämpat för renarnas flyttning, varför alternativen söder om tillfartsvägen
förefaller störa mindre. Ju tystare och lugnare i området under vintern desto
bättre för samebyn. Tobias nämner också att den planerade verksamheten
storleksmässigt mer liknar en täkt än en gruva, det förefaller inte vara någon
stor verksamhets om planeras.
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Björn ställer frågan till samebyn om det spelar någon roll vilket av alternativen
till upplagsområde som väljs? Tobias svarar att i nuläget ser han det som att alt.
3 och 2 är bäst, med nr 3 som lämpligast. Detta mot bakgrund av resonemanget
i föregående stycke. Björn nämner att bolaget måste ta hänsyn. I detta läge i
processen kan inte bolaget utlova vilket av alternativen som kommer att
slutligen bli vårt huvudalternativ, men all input är välkommen.
Vad gäller aktivitet vid brytningsplatsen och den störning detta kan ge nämner
Bengt nämner att brytning endast under barmarksperioden skulle fungera för
bolaget. Björn påpekar att ett minimum är att tillsyn sker regelbundet även
vintertid. Detta menar Tobias skulle fungera bra för samebyn.
Tobias berättar att föregående vinter uppehöll sig en grupp (en grupp renar) i
området en längre tid på grund av låst bete (oåtkomligt bete på grund av
väderleksförhållanden) i samebyns mellanregion.
10

Fortsatt samråd
•

•
•
•

•

•

Bolaget planerar samråd med Länsstyrelse och Lycksele kommun v41
och önskar i anslutning till detta hålla huvudsakligt samrådsmöte med
samebyn.
Inför detta samrådsmöte kommer skriftligt samrådsunderlag skickas ut.
Tobias påpekar att tiden är knapp. Med avseende på älgjakt och annat
skulle v43, 24-28 oktober kunna vara en fungerande tid för samebyn.
Björn och Bengt stämmer av med övriga samebyar och återkommer om
exakt datum. För bolagets skull är det önskvärt att hålla samråd med de
olika samebyarna samlat tidsmässigt. Dock kommer separata samråd
hållas med varje sameby.
Björn berättar att bolaget önskar upprätta rennäringsanalys med
utgångspunkt i planerad verksamhet. Detta arbete kommer Stig Sörlin
att ansvara för från bolagets sida.
Synpunkter lämnade inom ramen för rennäringsanalys betraktas även de
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•

11

som samrådssynpunkter.
Om inte annat överenskommes blir samrådssynpunkter offentligt
material i och med inlämnande av ansökan, i vilken en redogörelse för
genomfört samråd kommer att finnas.

Rennäringsanalys
Stig berättar om planerat arbete med rennäringsanalys. Tanken är att genomföra
separata analyser för Grans, Malå och Rans. De planeras dock att redovisas
samlat i ett dokument, då de övergripande delarna av dokumentet beskrivande
rennäringens förutsättningar i allmänhet är gemensamma. Bolagets förhoppning
är att respektive sameby ska medverka i detta arbete och tillsammans med
bolaget stå bakom färdigt dokument.
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Stig berättar att man nyligen genomfört en rennäringsanalys för
bearbetningskoncessionsansökan för Fäbodtjärn. Denna är offentlig och Stig
skickar kopia av denna till Tobias som ett exempel på den typ av handling
bolaget vill ta fram.
Stig redovisade huvuddragen i sin syn på genomförandet av analysen:
• Föreliggande analys tar utgångspunkt i den verksamhet som planeras
• Berörda samebyars synpunkter och inspel på den föreslagna
verksamheten
• Inledningsvis beskrivs allmänt samernas historia, samernas rättigheter
som urfolk samt hur samebyarna bedriver renskötsel. Övriga
verksamheter som finns inom samebyarna och som kan påverka
rennäringen som t.ex. infrastruktur, andra gruvnäringar och vindbruk
kartläggs då dessa kan ge upphov till kumulativa effekter.
• Störningszoner hämtade från forskning inom området finns för några av
dessa verksamheter och de kommer att tillämpas i analysen.
• Svenska Samernas Riksförbund (SSR) riktlinjer för genomförandet av
rennäringsanalys kommer att användas
• Samisk markanvändning och MKB, utgiven av Svenska samernas
riksförbund, föreslår lämplig hantering av rennäring i MKB-sammanhang.
• 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.
12

Kontaktuppgifter och roller bolaget
•

Björn Winnerstam – övergripande ansvarig upprättande av
tillståndsansökan, 070-260 18 50, bjorn.winnerstam@ramboll.se

•

Lisa Fernius – ansvarig MKB, 070-346 13 56, lisa.fernius@ramboll.se

•

Stig Sörlin – ansvarig rennäringsanalys, 070-379 92 60,
stig.sorlin@tyrens.se

•

Bengt Ljung – VD Botnia Exploration, 070- 543 16 05,
bengt.ljung@botniaexploration.com
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Platsbesök
Alla mötesdeltagare besökte platsen för dagbrottet.
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Bilaga: Presentation inledande samråd Grans 2060829.pdf – presentation som
visades på mötet.
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Vindelgransele gruvor
Agenda
Grans sameby 20160829
• Presentation närvarande
• Syfte med mötet
• Tillståndsprocess och nuvarande status. Tidsplan
• Planerad verksamhet
• Samebyarnas markanvändning vid fyndigheten
• Fortsatt samråd
• Rennäringsanalys
• Övriga frågor

Vindelgransele gruvor
Läge

Läge

Mötets syfte

• Inledande samråd.
• Informera om bolagets planer och hur tillståndsprocessen ser ut
och hur samebyn kommer in i denna.
• Vi vill fånga upp hur samebyn använder området för att kunna
anpassa verksamheten på bästa sätt. Tillgänglig dokumentation
och kartmaterial har inhämtats men kan ha sina brister.
• Starta arbete med att ta fram rennäringsanalys med
utgångspunkt i den verksamhet som planeras.
• Vi för protokoll från mötet och önskar sedan att samebyn justerar
detta. Även skriftliga synpunkter/kommentarer efter möte tas
gärna emot. Svar kommer att återges i samrådsredogörelse som
är en del av ansökan.

Ansökningsprocess bearbetningskoncession
(minerallagen)

Ansökningsprocessen miljötillstånd
(miljöbalken)
Samråd med länsstyrelsen,
kommunen, enskilda,
allmänhet, samebyar, berörda
centrala myndigheter m.fl.

Ansökan med MKB upprättas
och lämnas till Mark- och
miljödomstolen i Umeå

Domstolen skickar ansökan på
kompletteringsremiss till
myndigheter – är den
fullständig nog?

Yttranden med eventuella
krav på kompletteringar
inkommer domstolen.

Bolaget ges möjlighet att
komplettera handlingarna.

När ansökan är komplett i
domstolens ögon kungörs
ärendet.

Ansökan skickas på remiss till
berörda. Allmänheten får också
komma in med synpunkter.

Yttrande över ansökan och
MKB inkommer till domstolen.

Bolaget bemöter yttranden –
s.k. påminnelseskrift.

Huvudförhandling: muntlig
förhandling med syn på plats.
Förtida syn kan ibland
genomföras t.ex. för att
undvika snötäckt mark.

Deldom (s.k. byggdom) eller
slutlig dom beroende på om
prövotidsfrågor finns. Prövotid
för utsläppsnivåer till vatten
vanligt

Eventuellt överklagande av hela
eller delar av domen till Markoch miljööverdomstolen
möjligt.

Ansökan och befintliga tillstånd + tidsplan
• Vargbäcken: BK finns (2003, giltig till 2028),
provbrytningstillstånd finns (2011, giltigt till 2021).
• Fäbodtjärn: BK-ansökan ligger hos Bergsstaten, Lst har
tillstyrkt. Provbrytningstillstånd finns (okt 2015).
Dikesgrävning inklusive provtagning genomförd.
• Tillstånd enligt MB kapitel 9 och 11. Tänkbart är
artskyddsdispens, Natura 2000 med mera.
• Arbete med underlag till ansökan pågår.
• Samrådsmöten Länsstyrelse, kommun, samebyar, närboende,
övrig allmänhet, övriga myndigheter och föreningar, oktober
2016.
• Tidsplan: inlämning ansökan december 2016, tillstånd erhålls
2017, verksamhetsstart 2018.

7

Lokaliseringsutredning och MKB
• Lokaliseringsutredning pågår: hur utforma verksamheten så
den får minsta möjliga påverkan på rennäring och andra
motstående intressen.
• Förståelse och dialog med samebyarna viktigt!
• Lokaliseringsutredning leder fram till ett huvudalternativ för
utformning av verksamheten som bolaget presenterar under
samrådet.
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Samråd och
dialog med berörda är mycket viktig del av MKB-processen.
• Ytterligare anpassning av planerna kan ske utifrån
samrådet.
• I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med
utgångspunkt i planerad verksamhet samt förutsättningar
övrigt.

Samebyns ingångar i tillståndsprocessen
• Part i samrådet
• Sakägare och kommer därför att via domstolen få
ansökan på remiss när den bedömts komplett av
domstolen.
• Möjlighet att medverka vid huvudförhandling
• Bolaget önskar samebyns medverkan i
rennäringsanalys.

Pågående undersökningar i övrigt

• Inventering av naturvärden mark och vatten pågår. Fältarbete till
stor del färdigt
• Arkeologisk inventering pågår.
• Geotekniska undersökningar + installation av grundvattenrör
pågår denna vecka.
• Vattenprovtagning i bäckar månadsvis.
• Mätningar i grundvattenrör månadsvis. Vidare
grundvattenundersökningar kan bli aktuellt under hösten.

Planerad verksamhet

• Vattenhantering
• Infrastruktur
• Efterbehandling

Guldkoncentrat

Samebyns
markanvändning

Samebyns
markanvändning

Samebyns
markanvändning

Samebyns
markanvändning

Fortsatt samråd

• Bolaget önskar hålla huvudsakligt formellt samrådsmöte med
samebyn i samband med myndighetssamråd, dvs. v42.
• Inför detta kommer skriftligt samrådsunderlag skickas ut.
• Vi önskar upprätta rennäringsanalys med utgångspunkt i planerad
verksamhet. Detta arbete kommer Stig Sörlin ansvara för från
bolagets sida.
• Synpunkter lämnade inom ramen för rennäringsanalys betraktas
även de som samrådssynpunkter.
• Om inte annat överenskommes – samrådssynpunkter blir
offentligt material.

Rennäringsanalys

Rennäringsanalys
Genomförande
• Föreliggande analys tar utgångspunkt i den verksamhet som planeras
• Berörda samebyars synpunkter och inspel på den föreslagna verksamheten
• Inledningsvis beskrivs allmänt samernas historia, samernas rättigheter som urfolk
samt hur samebyarna bedriver renskötsel. Övriga verksamheter som finns inom
samebyarna och som kan påverka rennäringen som t.ex. infrastruktur, andra
gruvnäringar och vindbruk kartläggs då dessa kan ge upphov till kumulativa effekter.
• Störningszoner hämtade från forskning inom området finns för några av dessa
verksamheter och de kommer att tillämpas i analysen.
• Svenska Samernas Riksförbund (SSR) riktlinjer för genomförandet av
rennäringsanalys kommer att användas
• Samisk markanvändning och MKB, utgiven av Svenska samernas riksförbund

Rennäringsanalys
Avgränsning
•

Analysen i sin helhet utgår ifrån hur renskötseln i berört område påverkas av den planerade verksamheten i
Fäbodtjärn och Vindelngransele sammantaget.

•

Forskning visar att olika påverkan på den lokala skalan för rennäringen ofta blir missvisande när det kommer till
bedömd påverkan på renhjorden. Effekterna av verksamheten/verksamheterna som studeras blir ofta synliga först när
man studerar dem i ett större perspektiv. Det är därför också viktigt att beskriva effekterna för renhjorden och hur
olika verksamheter påverkar renskötarna och hela samebyns förutsättning att bedriva renskötsel och förvalta
renbetesresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.

•

Analys sker därför på olika nivåer och beskriver betydelsen och kvalitet utifrån renens och människans perspektiv med
utgångspunkt i följande nivåer:
• Lokal nivå – siidagrupp/kärnområde
• Regional nivå – årstidsland/betestrakt
• Och slutligen berörda samebyar med omland

Övriga frågor

Kontaktuppgifter och roller

• Björn Winnerstam – övergripande ansvarig upprättande av
tillståndsansökan, 070-260 18 50, bjorn.winnerstam@ramboll.se
• Lisa Fernius – ansvarig MKB, 070-346 13 56,
lisa.fernius@ramboll.se
• Stig Sörlin – ansvarig rennäringsanalys, 070-379 92 60,
stig.sorlin@tyrens.se
• Bengt Ljung – VD Botnia Exploration, 070- 543 16 05,
bengt.ljung@botniaexploration.com

Bilaga C.1.12

Protokoll

Datum 2016-10-25

Unr 1320020893
Uppdrag
Mötets syfte/typ
Mötesdatum
Tid
Plats
Protokollförare
Närvarande

Vindelgranselegruvorna
Samråd Grans sameby
2016-10-25
14.45-17:00
Botnia Explorations kontor, Vindelgransele
Björn Winnerstam
Namn Efternamn
Företag/Org
Tobias Jonsson
Grans sameby, ordf.
Björn Winnerstam
Ramböll
Stig Sörlin
Tyréns
Thomas Ljung (via videolänk) Botnia Exploration,
administrativ chef
Protokollet justeras
Protokollet justeras

Förkortning

Namnförtydligande: Tobias Jonsson

Namnförtydligande: Thomas Ljung

för
Grans sameby
Datum:

för
Botnia Exploration AB
Datum:

Punkt Beskrivning
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1

Inledande
BW hälsade välkommen och alla närvarande presenterade sig själva.
Tobias Jonsson är ordförande Grans.
Bengt Ljung, VD Botnia Exploration (nedan bolaget) har blivit sjuk, varför han ej
deltar som det var planerat.
Björn Winnerstam leder för bolagets räkning framtagandet av ansökan. Björn är
därmed även ansvarig för samrådsprocessen.
Stig Sörlin ansvarar för bolagets räkning för rennäringsanalysen som planeras
utföras.
BW skriver protokoll och samebyn får sedan justera protokollet. Till protokollet
kommer även det bildmaterial som visas under mötet att bifogas. Nedan
hänvisas till bildmaterial och då anges även sidnummer.
Tobias meddelar en alternativ epostadress som ska användas i komplement till
den bolaget tidigare fått.

2

Föregående protokoll
Bolaget önskar att Grans går igenom och justerar protokollen från både
föregående och nuvarande samrådsmöte. Björn lämnar över protokollet från
föregående möte i pappersform till samebyn för påseende.
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3

Ansökningsprocessen
Björn redogjorde utifrån en bild (nr 3) hur tillståndsprocessen enligt miljöbalken
ser ut för den verksamhet bolaget planerar.
I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med utgångspunkt i
planerad verksamhet samt förutsättningar övrigt - rennäringsanalysen.
Rennäringsanalys utgör bilaga till MKB
Björn redogör sedan för samebys tydliga ingångar i tillståndsprocessen:
•
•
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•
•

Samebyn är självklar part i samrådet
Samebyn är sakägare och kommer därför att via domstolen få ansökan
på remiss när den bedömts komplett av domstolen.
Samebyn har möjlighet att medverka och yttra sig vid huvudförhandling.
Bolaget önskar samebyns medverkan i rennäringsanalys.

Lokaliseringen är viktig tar Björn upp. Hur bolaget utformar verksamheten så att
den anpassas till rennäringen är en mycket viktigt fråga och därför är inspel från
samebyn av största vikt. Får bolaget inte information om vad samebyn anser
vara viktigt så kan vi heller inte anpassa verksamheten utefter samebyns
önskemål.
Björn meddelar att bolaget kan komma att skicka kännedomskopia på ansökan
direkt till samebyn i samband med att den lämnas till Mark- och miljödomstolen
(MMD). Detta i syfte att säkerställa att samebyn har bästa möjliga
förutsättningar tidsmässigt att hantera eventuella synpunkter1 Innan
kännedomskopia skickas kommer bolaget dock att kontrollera med MMD att de
inte har några invändningar mot detta – MMD brukar sköta skriftväxlingen
mellan sökande och berörda sakägare när ansökan lämnats till dem.
Björn redogör för de olika tillstånd som nu finns:
·

·

Vargbäcken: Bearbetningskoncession (BK) enligt Minerallagen finns
(lämnad 2003, giltig till 2028), provbrytningstillstånd finns (lämnat 2011,
giltigt till 2021). Viss provbrytning har utförts.
Fäbodtjärn: Bolaget har fått bearbetningskoncession för Fäbodtjärn
beslutad av Bergsstaten. Ärendet överklagats av en part som dock inte
är sakägare, varför avvisning väntas, dvs. överklagan tas ej upp för

1

Förfarandet innebär inte någon juridisk rätt för samebyn att "godkänna" ansökan. Syftet är att samebyn ska ha maximalt med tid att hinna läsa ansökan
genom att den inte behöver gå via myndigheter.
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behandling. Tillägg efter mötet: Bergsstatens beslut
Bearbetningskoncessionen är giltig till 2041-11-24.
Provbrytningstillståndet för Fäbodtjärn är giltigt till 2023-09-01.

4

Utformning av verksamhet
BW klargör att bolaget har förberett ett relativt omfattande bildmaterial. I och
med att informationsmöte hållits tidigare och att samrådsunderlag skickats ut
inför mötet bedömer BW att en snabbare genomgång av materialet kan vara
lämpligt, så att vi under mötet hinner lägga tillräcklig tid och kraft på
diskussioner kring konsekvenser och möjliga skyddsåtgärder gällande
rennäringen. Samebyn uppmanas dock att ställa frågor och ta upp eventuella
trådar av intresse, så ska bolaget utveckla resonemanget där det är motiverat.
Göran bekräftar under mötet att han för samebyns räkning mottagit och läst
samrådsunderlaget.
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Björn går igenom bild nr 9 i presentationen. I den finns ett tillägg som inte fanns
med vid informationsmötet (se bild nr 9). Den streckade linjen symboliserar
transport av avfallet från försorteringen (metasediment) av malm från
Fäbodtjärn tillbaka till Fäbodtjärn. Transporten görs med hjälp av de lastbilar
som transporterar malm. Nuvarande planen är att delar av metasedimentet kan
deponeras i delar av gruvan som är utbrutna, vilket är fördelaktigt med
avseende på markanspråk och utlakning av metaller.
Tobias poängterar att efterbehandlingen är en viktig fråga för samebyn, marken
lånas ju så att säga ut till bolaget. Efterbehandlingsplan är en obligatorisk del av
ansökan. Där görs en kostnadsberäkning av efterbehandlingen och finansiering
av den säkras. Deponierna täcks med morän och ibland sås de in. Varför
återfyller man inte? Björn svarar att det delvis är en kostnadsfråga. Återfyllnad
finns med som en möjlighet i planeringen. Bolaget behöver dock söka tillstånd
för worst case, vilket gällande markanspråk för deponier blir att ingen
återfyllning görs. Det finns för- och nackdelar med alla olika varianter.
Samebyn önskar vara med när man ska börja med efterbehandlingsåtgärder.
Samebyn vill ha ett samråd i detta skede. Forskning skulle vara bra. Utveckling
av lämpliga efterbehandlingsåtgärder som kan ge mer attraktiva områden ur
renskötselsynpunkt vore intressant. Denna aspekt bör tas upp i
efterbehandlingsplanen menar samebyn.
Eventuell moräntäkt måste ju också efterbehandlas. Även här gäller det framtida
renbete, och är därmed viktigt med snabb återetablering av lämplig växtlighet.
Planerad brytning Vargbäcken: Det blir en begränsning både per år och en
totalvolym.
Tobias påpekar att gruvan i Vargbäcken storleksmässigt är mer likt en större
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täkt, går det att använda gråberget till annat? Svaret är nej, det är lite för
mycket metaller i materialet för att klara kraven som ställs. Skulle det under drift
visa sig att någon del av berget skulle uppfylla kraven för användning som
ballast är det intressant att göra så för bolaget. Det är dock mindre troligt att så
blir fallet.
Björn informerar också här om att bolaget har för avsikt att söka tillstånd för en
moräntäkt om ca 1,5 ha, vid vardera Fäbodtjärn och Vargbäcken. Bolaget
behöver moränen för att kunna genomföra planerade efterbehandlingsåtgärder.
Moräntäkten behöver inte ligga i omedelbar anslutning till gruvområdet, utan det
finns visst utrymme för anpassning till exempelvis samebyns åsikter i denna
fråga. Dock måste moränen uppfylla vissa kvalitetskrav för att kunna användas
vid efterbehandlingsåtgärderna.
Framdragning av el. Bengt för dialog med Vattenfall i frågan. Kabel längs vägen
kommer sannolikt att ordnas.
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Vid Fäbodtjärn kommer malmen att brytas i en underjordsgruva. I anslutning till
påslaget ned i gruvan kommer ett malmupplag och gråbergsdeponier att
anläggas. Malmen kommer att transporteras med lastbil från Fäbodtjärn till
Vargbäcken för anrikning.
I Vargbäcken kommer malmen att brytas i ett mindre dagbrott. Malmupplag och
gråbergdeponi kommer att anläggas. Som nämnts ovan kommer även ett
anrikningsverk att anläggas. Malmerna kommer att krossas och eventuellt
försorteras. Avfallet från försorteringen (metasediment) av malm från Fäbodtjärn
kommer att transporteras tillbaka till Fäbodtjärn.
Restprodukten från anrikningsverket, så kallad anrikningssand, kommer att
omhändertas i anslutning till anrikningsverket. Guldkoncentratet transporteras
från anrikningsverket med lastbil.
Till båda gruvorna kommer även vattenhanteringsanläggningar, infrastruktur
med mera.
En översiktlig layout över gruvorna visades (sid 11 i bifogat bildmaterial). Exakt
utformning av anläggningarna är inte fastställd ännu. Vid Fäbodtjärn kommer en
ramp ner i underjordsgruvan att anläggas, troligen anläggs denna norrifrån.
Troligen kommer bolaget att anlägga en ny tillfartsväg ut till väg 1003 för att
minska transportsträckan. I det ungefärliga läget för den planerade nya
infartsvägen finns i dagsläget en vinterväg.

Transporter
Verksamheten medför transporter av malm från Fäbodtjärn som kommer att
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utföras under sommarhalvåret, april till oktober. Som mest innebär
verksamheten i storleksordningen 2 170 stycken transporter av malm per år
enkel väg. Antalet transporthändelser är dubbelt så många, då lastbilarna även
kör tillbaka.
Därutöver tillkommer persontransporter och transporter av insatsvaror
(sprängmedel, diesel etc.)
Transporter från Fäbodtjärn till Vargbäcken kommer att utföras under april-okt
(dvs. den tid som anrikningsverket är i drift). Tobias meddelar att i
storleksordningen 35 lastbilspassager passager över bron per dygn skulle
innebära problem vid flytt. Renen reagerar direkt på rörelser ovanför den. Att
stoppa trafiken just vid flyttögonblicket kan innebära stopp i 1-2 timmar. Detta
gäller april månad. Det är mycket svårt för samebyn att ge någon tidig
förvarning, det varierar mycket hur snabbt flyttningen går. Bolaget svarar att
detta är inget problem för dem. Man har flexibilitet och möjlighet att hålla
kontakt med samebyn. Bolaget är berett att också informera och kräva av sina
entreprenörer att de respekterar samernas behov i samband med flyttningen på
älven.
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5

Konsekvenser och möjliga skyddsåtgärder - Rennäringsanalys
Samrådssynpunkter vill bolaget gärna ha skriftligt och helst senast 21/11. Det
går också bra med direktkontakt via Stig och rennäringen.
Konsulterna kan inte göra förändringar i tidplanen, det är en sak för bolaget att
besluta i samråd med samebyn. Vi jobbar på utifrån den tidplan som ligger och
har en tät dialog.
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Bilaga C.1.13

Protokoll

Datum 2016-09-20

Unr 1320020893
Uppdrag
Mötets syfte/typ
Mötesdatum
Tid
Plats
Protokollförare
Närvarande

Vindelgransele gruvor
Inledande samråd Malå sameby – möte nr 1
2016-08-30
Ca 08.30-11.30
Botnia Explorations lokaler i Vindelgransele.
Björn Winnerstam
Namn Efternamn
Företag/Org
Jörgen Stenberg
Malå sameby, ordf.
Bengt Ljung
Botnia Exploration
Björn Winnerstam
Ramböll
Stig Sörlin
Tyréns
Torbjörn Grahn
Vindelgranselebo / Botnia
Exploration

Protokollet justeras:
Datum:
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Jörgen Stenberg, Malå sameby

Punkt

Beskrivning

1

Allmänt
Presentation som hölls på mötet bifogas protokollet. Presentationen har även
skickats per e-post efter mötet.

2

Presentation av deltagarna
Presentation av närvarande och deras roller.
Jörgen är ordförande i Malå sameby.
Bengt Ljung är VD Botnia Exploration, nedan bolaget.
Björn Winnerstam leder för bolagets räkning framtagandet av ansökan. Björn
är därmed även ansvarig för samrådsprocessen.
Stig Sörlin ansvarar för bolagets räkning för rennäringsanalysen som planeras
utföras.
Torbjörn Grahn bor i Vindelgransele, är engagerad i bolaget, och medverkar
främst på grund av sin kännedom om lokala förhållanden.

3

Fyndigheternas läge
Björn visar översiktsbilder som visar var fyndigheterna bolaget planerar att
söka tillstånd för att bryta finns. Två fyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken.
Den senare ligger inom Malå samebys åretruntmarker. Dock avser samrådet
hela verksamheten, dvs. även verksamheten vid Fäbodtjärn samt de planerade
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transporterna av råmalm från Fäbodtjärn till Vargbäcken ska beaktas.

4

Mötets syfte
Björn redogjorde för mötets syfte och allmänna förutsättningar:
·
·
·

·

·
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·

Inledande samrådsmöte.
Informera om bolagets planer och hur tillståndsprocessen ser ut och
hur samebyn kommer in i denna.
Bolaget önskar fånga upp hur samebyn använder området för att kunna
anpassa verksamheten på bästa sätt. Tillgänglig dokumentation och
kartmaterial har inhämtats men kan ha sina brister.
Jörgen berättar att Malå sameby ligger i framkant vad gäller
användande av geografiska informationssystem (GIS). Renbruksplan
och ren-GIS finns. Man har även använt GPS-halsband på renar en
längre tid och har därför bättre kunnat se förändrade
markanvändningsmönster i anslutning till etableringar i renbeteslandet.
Stig meddelar att man gärna inom ramen för rennäringsanalysen vill ta
del av detta material, om möjligt.
Bolaget önskar att mötet kan utgöra start för arbete med att ta fram
rennäringsanalys med utgångspunkt i den verksamhet som planeras.
Bolaget för protokoll från mötet och önskar sedan att samebyn justerar
detta. Även skriftliga synpunkter/kommentarer efter möte tas gärna
emot. Svar kommer att återges i samrådsredogörelse som är en del av
ansökan, om inte annat överenskommes.

5

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken för gruvverksamhet

6

Björn redogjorde utifrån en bild hur tillståndsprocessen enligt miljöbalken ser
ut för den verksamhet bolaget planerar.
Nuvarande status gällande tillstånd + tidsplan
Björn redogör för de olika tillstånd som nu finns:
·

·

Vargbäcken: Bearbetningskoncession (BK) enligt Minerallagen finns
(lämnad 2003, giltig till 2028), provbrytningstillstånd finns (lämnat
2011, giltigt till 2021). Viss provbrytning har utförts.
Fäbodtjärn: BK-ansökan ligger hos Bergsstaten för beslut,
Länsstyrelsen har tillstyrkt, dvs. rekommenderat att
bearbetningskoncession ska lämnas. Provbrytningstillstånd finns
(lämnat okt 2015). Ingen provbrytning har dock genomförts och
planeras i nuläget inte heller ske. Istället har en prospekteringsåtgärd i
form av dikesgrävning för friläggande av bergytan vid fyndigheten
inklusive provtagning genomförts.

Björn redogjorde sedan för vilka tillstånd som kan komma att sökas och tider
för detta enligt gällande tidsplan:
·
Tillstånd enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11 krävs. Tänkbart är dispens
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·
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·

från artskyddsförordningen, Natura 2000-bestämmelser med mera
även kan krävas. Bolagets avsikt är att söka dessa tillstånd samlat hos
mark- och miljödomstolen.
Arbete med underlag till ansökan pågår nu.
Samrådsmöten Länsstyrelse, kommun, samebyar, närboende, övrig
allmänhet, övriga myndigheter och föreningar m.fl. planeras att hållas
under oktober 2016.
Tidsplan: inlämning ansökan december 2016, tillstånd erhålls 2017,
verksamhetsstart 2018.

Björn redogjorde för hur ansökan tas fram, med fokus på de delar som främst
antas beröra samebyn:
·
Lokaliseringsutredning pågår: hur utforma verksamheten så den får
minsta möjliga påverkan på rennäring och andra motstående intressen.
·
Förståelse och dialog med samebyarna viktigt!
·
Lokaliseringsutredning leder fram till ett huvudalternativ för utformning
av verksamheten som bolaget presenterar under samrådet. Alternativa
utformningar presenteras också.
·
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Samråd och dialog med
berörda är mycket viktig del av MKB-processen.
·
Ytterligare anpassning av planerna kan ske utifrån samrådet.
·
I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med
utgångspunkt i planerad verksamhet samt rennäringens förutsättningar
övrigt.
·
Som grund för att göra denna bedömning planeras användas dels
uppgifter från genomfört samråd och dels den rennäringsanalys som
planeras.
Björn redogör sedan för samebys tydliga ingångar i tillståndsprocessen:
•
•
•
•

Samebyn är självklar part i samrådet
Samebyn är sakägare och kommer därför att via domstolen få ansökan
på remiss när den bedömts komplett av domstolen.
Samebyn har möjlighet att medverka och yttra sig vid
huvudförhandling.
Bolaget önskar samebyns medverkan i rennäringsanalys.
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Pågående undersökningar i övrigt
Björn redogjorde översiktligt för övriga undersökningar som innebär olika typer
av fältarbeten i området:
•
Inventering av naturvärden mark och vatten pågår. Fältarbete till
stor del färdigt.
•
Arkeologisk inventering pågår – utförs av Västerbottens
museum. Tillägg efter mötet: fältarbeten slutförda.
•
Geotekniska undersökningar + installation av grundvattenrör
pågår denna vecka.
•
Vattenprovtagning i bäckar, bl.a. flera punkter i Vargbäcken och
Kvarnbäcken, utförs månadsvis.
•
Mätningar i grundvattenrör månadsvis. Vidare
grundvattenundersökningar kan bli aktuellt under hösten.
Jörgen undrar vem som ansvarar för den arkeologiska utredningen? Björn svarar
att det är en frivillig utredning som bolaget bekostar, men som Ramböll har
beställt av Västerbottens museum. De ansvarar helt självständigt för de
undersökningar som görs, dock har Ramböll för bolagets räkning definierat
området de ska undersöka. Jörgen önskar få resultaten av inventeringen när den
kommer och Björn säger att det är ok.
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Planerad verksamhet
Björn redogjorde för huvuddelarna i den verksamhet bolaget planerar att söka
tillstånd för.
Vargbäcken:
·
Dagbrott ca 130*70*30 m.
·
Anrikningsverk i form av industritält. Anrikningsverket ska anrika råmalm
dels från Vargbäckenfyndigheten och dels från Fäbodtjärn.
·
En gråbergsdeponi, storlek ca 200*200 m, höjd 5 m. Olika typer av
gråberg hålls åtskiljda, men deponeras inom samma upplagsområde.
·
En deponi för anrikningssand, storlek ca 200*200 m, höjd 5 m.
·
Malmupplag ca 80*80 m
·
Vattenhantering: diken och dammar
·
Bodetablering, uppställningsytor maskiner etc.
·
Transporter av råmalm med lastbil från Fäbodtjärn till Vargbäcken under
barmarksperioden.
·
Totalt berguttag Vargbäcken ca 120 kton, brytningstid dagbrottet fyra år.
Eventuellt begränsas berguttaget till barmarksperioden, se punkt 9
nedan.
·
Anrikning ca 6 mån per år är plan, april-oktober. Total drifttid
anrikningsverk 8 år.
·
Maskiner som kommer att användas är i huvudsak: lastmaskin, dumper,
borrvagn, lastbilar för transporter samt personbilar. Dessutom krossar
etc. i anrikningsverket.
Den kända fyndighetens totala storlek i Vargbäcken är ca 2 000 000 ton. Bolaget
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planerar alltså brytning av 120 000 ton av dessa, vilket är den mängd
tillståndsansökan kommer att omfatta. Skulle i framtiden ytterligare brytning i
Vargbäcken bli aktuell innebär det krav på ett nytt tillstånd som det bolaget nu
söker, med tillhörande tillståndsprocess inklusive samråd med berörda samebyar
etc.
Jörgen önskar plankarta med dagbrottet utritat. Detta kommer i
samrådsunderlag.
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Jörgen frågar varför anrikningsverket placeras i Vargbäcken, i ett område där det
bedrivs renskötsel sommartid, när planerad brytning är större i Fäbodtjärn? På
den frågan svarar Bengt att Vargbäcken som fyndighet betraktad är större än
Fäbodtjärn, även om mängderna i det tillstånd bolaget nu planerar söka är större
i Fäbodtjärn. Jörgen undrar om Fäbodtjärn kommer att bli mer långvarig. På det
svarar Bengt ja. Björn tillägger att det finns en ansökan om
bearbetningskoncession inlämnad för Fäbodtjärn och den förutsätter
anrikningsverk på annan plats. Beviljad bearbetningskoncession för Vargbäcken
innefattar anrikningsverk och det sandupplag som hör till ett anrikningsverk.
Bengt nämner att det finns ljudkrav på krossar etc. och att man kanske skulle
kunna hålla nere bullernivåerna för att minimera störning. Torbjörn nämner att
det i Svartliden föreligger ljudnivåer på 45 dBA. Bengt nämner också att
krossning av malmen inte måste ske på samma plats som brytning. Dock är det
normala att krossning sker i direkt anslutning till anrikningsverk, vilket är
avsikten även i detta fall. Anrikningsverket hamnar i sin tur nära brytplatsen, för
att hålla ihop området, minska transporter, underlätta vattenhantering, minska
markanspråk mm. Entreprenadmaskiner som kommer att användas på platsen
är i huvudsak lastmaskin, dumper, borrvagn.
Jörgen undrar om man kan komplettera nämnda bearbetningskoncession för
Fäbodtjärn med ett anrikningsverk? Bengt svarar att det inte är aktuellt i detta
läge. Björn sammanfattar det hela med att säga att vi måste från projektet
tydligt motivera vår ståndpunkt avseende placeringen av anrikningsverket. Detta
kommer att göras i kommande samrådsunderlag/vid kommande samrådsmöte
samt i ansökan.
Fäbodtjärn:
·
Malmen utgörs av en väl avgränsad lutande kvartsgång som planeras
brytas under jord.
·
Ramp (nedfart) till underjordsgruvan, ca 100 m lång i markytan med
lutning 1:7.
·
Gråbergsdeponi i anslutning till gruvan preliminärt cirkelformat ca 200 m
i diameter; 5 m höjd.
·
Malmupplag i väntan på transport ca 80*80 m
·
Vattenhantering: diken och dammar
·
Bodetablering, uppställningsytor maskiner etc.
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·
·
·

Malmtransporter till Vargbäcken under barmarksperioden
Brytning under jord året runt – tillfartsväg hålls plogad och verksamhet
på platsen året runt.
Totalt berguttag 290 kton, brytningstid 8 år.

När huvudsakliga verksamheten avslutats efterbehandlas deponier,
dagbrott/underjordsgruva samt övriga ytor som tagits i anspråk. Huvuddragen i
hur efterbehandlingen utförs regleras i efterbehandlingsplan, vilket bifogas
ansökan. Ekonomisk säkerhet för att möjliggöra efterbehandling även om
bolaget skulle komma på obestånd är ett krav för att få starta verksamheten.
9
Samebyarnas markanvändning i området – i relation till planerad
verksamhet
Björn redovisade de kartor visande riksintresse rennäring, årstidsplan samt
renens viktiga områden som framtagits utifrån offentligt tillgängligt material
(IRENMARK).
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Björn redovisade även detaljkarta där tänkbara alternativa lägen för deponi för
anrikningssand och gråberg markerats.
Jörgen berättar att det aktuella området ingår i samebyns åretruntland. Malå
sameby flyttar inte längs Vindelälven. På våren kommer renarna på nordsidan
(norr om verksamhetsområdet i Vargbäcken). Renarna passerar genom området
på egen hand. Jörgen nämner att det inte är storleken på arbetsområdet som är
dimensionerade för hur renarna påverkas utan det är framför allt störningar i
form av ljud/buller och mänsklig aktivitet på området som stör. Jörgen lägger till
att det är svårt att beräkna störningseffekter, trafikintensitet etc. spelar roll har
man märkt.
Björn undrar om Jörgen kan säga nåt om de alternativa områden som
redovisades för upplagsytor, vilket/vilka är att föredra? Jörgen svarar att han
inte ser någon direkt skillnad mellan dem just nu. Synpunkter på lokaliseringen
av detta kan dock komma i ett senare skede från samebyn.
Torbjörn undrar om samebyn varit inblandade i samrådsprocess för bergtäkten
vid Ekorrberget (några km väster om Vargbäcken). Jörgen nämner att de varit
inblandade i tillståndsprocessen men därefter inte alls i praktiken! Jörgen
nämner också att de tagit del av forskning som visar att störningseffekter ofta är
undervärderade.
10

Fortsatt samråd
•

Bolaget planerar samråd med Länsstyrelse och Lycksele kommun v41
och önskar i anslutning till detta hålla huvudsakligt samrådsmöte med
samebyn.
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•

•

•
•
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Inför detta samrådsmöte kommer skriftligt samrådsunderlag skickas ut.
Björn frågar om samebyn har möjlighet att komma på samrådsmöte
under v43, 24-28 oktober. Jörgen tror preliminärt det skulle kunna
fungera.
Björn och Bengt stämmer av med övriga samebyar och återkommer om
exakt datum. För bolagets skull är det önskvärt att hålla samråd med de
olika samebyarna samlat tidsmässigt. Dock kommer separata samråd
hållas med varje sameby.
Björn berättar att bolaget önskar upprätta rennäringsanalys med
utgångspunkt i planerad verksamhet. Detta arbete kommer Stig Sörlin
att ansvara för från bolagets sida. Närmare villkor för samebyns
medverkan i detta arbete föreslås regleras i samverkansavtal, vilket
diskuteras mellan Bengt och Jörgen.
Synpunkter lämnade inom ramen för rennäringsanalys betraktas även de
som samrådssynpunkter.
Om inte annat överenskommes blir samrådssynpunkter offentligt
material i och med inlämnande av ansökan, i vilken en redogörelse för
genomfört samråd kommer att finnas.

Rennäringsanalys
Stig berättar om planerat arbete med rennäringsanalys. Tanken är att genomföra
separata analyser för Grans, Malå och Rans. De planeras dock att redovisas
samlat i ett dokument, då de övergripande delarna av dokumentet beskrivande
rennäringens förutsättningar i allmänhet är gemensamma. Bolagets förhoppning
är att respektive sameby ska medverka i detta arbete och tillsammans med
bolaget stå bakom färdigt dokument.
Stig berättar att man nyligen genomfört en rennäringsanalys för
bearbetningskoncessionsansökan för Fäbodtjärn. Denna är offentlig och Stig
skickar kopia av denna till Jörgen som ett exempel på den typ av handling
bolaget vill ta fram.
Stig redovisade huvuddragen i sin syn på genomförandet av analysen:
• Föreliggande analys tar utgångspunkt i den verksamhet som planeras
• Berörda samebyars synpunkter och inspel på den föreslagna
verksamheten
• Inledningsvis beskrivs allmänt samernas historia, samernas rättigheter
som urfolk samt hur samebyarna bedriver renskötsel. Övriga
verksamheter som finns inom samebyarna och som kan påverka
rennäringen som t.ex. infrastruktur, andra gruvnäringar och vindbruk
kartläggs då dessa kan ge upphov till kumulativa effekter.
• Störningszoner hämtade från forskning inom området finns för några av
dessa verksamheter och de kommer att tillämpas i analysen.
• Svenska Samernas Riksförbund (SSR) riktlinjer för genomförandet av
rennäringsanalys kommer att användas
• Samisk markanvändning och MKB, utgiven av Svenska samernas
riksförbund, föreslår lämplig hantering av rennäring i MKB-sammanhang.
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•

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.

Jörgen berättar att samebyn arbetar väldigt aktivt själva med rennäringsfrågan.
De uppdaterar sitt RenGIS en gång om året och de har en renbruksplan. Stig
säger att han för rennäringsanalysens skull gärna skulle ta del av lämpliga delar
av detta material, om det är möjligt.
12

Kontaktuppgifter och roller bolaget

13

•

Björn Winnerstam – övergripande ansvarig upprättande av
tillståndsansökan, 070-260 18 50, bjorn.winnerstam@ramboll.se

•

Lisa Fernius – ansvarig MKB, 070-346 13 56, lisa.fernius@ramboll.se

•

Stig Sörlin – ansvarig rennäringsanalys, 070-379 92 60,
stig.sorlin@tyrens.se

•

Bengt Ljung – VD Botnia Exploration, 070- 543 16 05,
bengt.ljung@botniaexploration.com

Platsbesök
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Alla mötesdeltagare besökte platsen för dagbrottet.

Bilaga: Presentation inledande samråd Malå 2060830.pdf – presentation som
visades på mötet.
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Vindelgransele gruvor
Agenda
Inledande samråd Malå 2060830
• Presentation närvarande
• Syfte med mötet
• Tillståndsprocess och nuvarande status. Tidsplan
• Planerad verksamhet
• Samebyarnas markanvändning vid fyndigheten
• Fortsatt samråd
• Rennäringsanalys
• Övriga frågor

Vindelgransele gruvor
Läge

Läge

Mötets syfte

• Inledande samråd.
• Informera om bolagets planer och hur tillståndsprocessen ser ut
och hur samebyn kommer in i denna.
• Vi vill fånga upp hur samebyn använder området för att kunna
anpassa verksamheten på bästa sätt. Tillgänglig dokumentation
och kartmaterial har inhämtats men kan ha sina brister.
• Starta arbete med att ta fram rennäringsanalys med
utgångspunkt i den verksamhet som planeras.
• Vi för protokoll från mötet och önskar sedan att samebyn justerar
detta. Även skriftliga synpunkter/kommentarer efter möte tas
gärna emot. Svar kommer att återges i samrådsredogörelse som
är en del av ansökan.

Ansökningsprocessen miljötillstånd
(miljöbalken)
Samråd med länsstyrelsen,
kommunen, enskilda,
allmänhet, samebyar, berörda
centrala myndigheter m.fl.

Ansökan med MKB upprättas
och lämnas till Mark- och
miljödomstolen i Umeå

Domstolen skickar ansökan på
kompletteringsremiss till
myndigheter – är den
fullständig nog?

Yttranden med eventuella
krav på kompletteringar
inkommer domstolen.

Bolaget ges möjlighet att
komplettera handlingarna.

När ansökan är komplett i
domstolens ögon kungörs
ärendet.

Ansökan skickas på remiss till
berörda. Allmänheten får också
komma in med synpunkter.

Yttrande över ansökan och
MKB inkommer till domstolen.

Bolaget bemöter yttranden –
s.k. påminnelseskrift.

Huvudförhandling: muntlig
förhandling med syn på plats.
Förtida syn kan ibland
genomföras t.ex. för att
undvika snötäckt mark.

Deldom (s.k. byggdom) eller
slutlig dom beroende på om
prövotidsfrågor finns. Prövotid
för utsläppsnivåer till vatten
vanligt

Eventuellt överklagande av hela
eller delar av domen till Markoch miljööverdomstolen
möjligt.

Ansökan och befintliga tillstånd + tidsplan
• Vargbäcken: BK finns (2003, giltig till 2028),
provbrytningstillstånd finns (2011, giltigt till 2021).
• Fäbodtjärn: BK-ansökan ligger hos Bergsstaten, Lst har
tillstyrkt. Provbrytningstillstånd finns (okt 2015).
Dikesgrävning inklusive provtagning genomförd.
• Tillstånd enligt MB kapitel 9 och 11. Tänkbart är
artskyddsdispens, Natura 2000 med mera.
• Arbete med underlag till ansökan pågår.
• Samrådsmöten Länsstyrelse, kommun, samebyar, närboende,
övrig allmänhet, övriga myndigheter och föreningar, oktober
2016.
• Tidsplan: inlämning ansökan december 2016, tillstånd erhålls
2017, verksamhetsstart 2018.
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Lokaliseringsutredning och MKB
• Lokaliseringsutredning pågår: hur utforma verksamheten så
den får minsta möjliga påverkan på rennäring och andra
motstående intressen.
• Förståelse och dialog med samebyarna viktigt!
• Lokaliseringsutredning leder fram till ett huvudalternativ för
utformning av verksamheten som bolaget presenterar under
samrådet.
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Samråd och
dialog med berörda är mycket viktig del av MKB-processen.
• Ytterligare anpassning av planerna kan ske utifrån
samrådet.
• I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med
utgångspunkt i planerad verksamhet samt förutsättningar
övrigt.

Samebyns ingångar i tillståndsprocessen
• Part i samrådet
• Sakägare och kommer därför att via domstolen få
ansökan på remiss när den bedömts komplett av
domstolen.
• Möjlighet att medverka vid huvudförhandling
• Bolaget önskar samebyns medverkan i
rennäringsanalys.

Pågående undersökningar i övrigt

• Inventering av naturvärden mark och vatten pågår. Fältarbete till
stor del färdigt
• Arkeologisk inventering pågår.
• Geotekniska undersökningar + installation av grundvattenrör
pågår denna vecka.
• Vattenprovtagning i bäckar månadsvis.
• Mätningar i grundvattenrör månadsvis. Vidare
grundvattenundersökningar kan bli aktuellt under hösten.

Planerad verksamhet

• Vattenhantering
• Infrastruktur
• Efterbehandling

Guldkoncentrat

Samebyns
markanvändning

Samebyns
markanvändning

Samebyns
markanvändning

Samebyns
markanvändning

Fortsatt samråd

• Bolaget önskar hålla huvudsakligt formellt samrådsmöte med
samebyn i samband med myndighetssamråd, förslagsvis v43.
• Inför detta kommer skriftligt samrådsunderlag skickas ut.
• Vi önskar upprätta rennäringsanalys med utgångspunkt i planerad
verksamhet. Detta arbete kommer Stig Sörlin ansvara för från
bolagets sida.
• Synpunkter lämnade inom ramen för rennäringsanalys betraktas
även de som samrådssynpunkter.
• Om inte annat överenskommes – samrådssynpunkter blir
offentligt material.

Rennäringsanalys

Rennäringsanalys
Genomförande
• Föreliggande analys tar utgångspunkt i den verksamhet som planeras
• Berörda samebyars synpunkter och inspel på den föreslagna verksamheten
• Inledningsvis beskrivs allmänt samernas historia, samernas rättigheter som urfolk
samt hur samebyarna bedriver renskötsel. Övriga verksamheter som finns inom
samebyarna och som kan påverka rennäringen som t.ex. infrastruktur, andra
gruvnäringar och vindbruk kartläggs då dessa kan ge upphov till kumulativa effekter.
• Störningszoner hämtade från forskning inom området finns för några av dessa
verksamheter och de kommer att tillämpas i analysen.
• Svenska Samernas Riksförbund (SSR) riktlinjer för genomförandet av
rennäringsanalys kommer att användas
• Samisk markanvändning och MKB, utgiven av Svenska samernas riksförbund

Rennäringsanalys
Avgränsning
•

Analysen i sin helhet utgår ifrån hur renskötseln i berört område påverkas av den planerade verksamheten i
Fäbodtjärn och Vindelngransele sammantaget.

•

Forskning visar att olika påverkan på den lokala skalan för rennäringen ofta blir missvisande när det kommer till
bedömd påverkan på renhjorden. Effekterna av verksamheten/verksamheterna som studeras blir ofta synliga först när
man studerar dem i ett större perspektiv. Det är därför också viktigt att beskriva effekterna för renhjorden och hur
olika verksamheter påverkar renskötarna och hela samebyns förutsättning att bedriva renskötsel och förvalta
renbetesresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.

•

Analys sker därför på olika nivåer och beskriver betydelsen och kvalitet utifrån renens och människans perspektiv med
utgångspunkt i följande nivåer:
• Lokal nivå – siidagrupp/kärnområde
• Regional nivå – årstidsland/betestrakt
• Och slutligen berörda samebyar med omland

Övriga frågor

Kontaktuppgifter och roller

• Björn Winnerstam – övergripande ansvarig upprättande av
tillståndsansökan, 070-260 18 50, bjorn.winnerstam@ramboll.se
• Lisa Fernius – ansvarig MKB, 070-346 13 56,
lisa.fernius@ramboll.se
• Stig Sörlin – ansvarig rennäringsanalys, 070-379 92 60,
stig.sorlin@tyrens.se
• Bengt Ljung – VD Botnia Exploration, 070- 543 16 05,
bengt.ljung@botniaexploration.com

Bilaga C.1.14

Protokoll

Datum 2016-12-22

Unr 1320020893
Uppdrag
Mötets syfte/typ
Mötesdatum
Tid
Plats
Protokollförare
Närvarande

Vindelgransele gruvor
Samråd Malå sameby
2016-12-11
10.00-13.00
Malå samebys lokaler i Malå
Björn Winnerstam
Namn Efternamn
Jörgen Stenberg
Björn Winnerstam
Bengt Ljung
Stig Sörlin (via videolänk)
Protokollet justeras

Företag/Org
Malå sameby, ordf.
Ramböll
Botnia Exploration, VD
Tyréns
Protokollet justeras

Namnförtydligande: Jörgen Stenberg

Namnförtydligande: Bengt Ljung

för
Malå sameby
Datum:

för
Botnia Exploration AB
Datum:

Förkortning

Punkt Beskrivning

1

Inledande
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BW hälsade välkommen och alla närvarande presenterade sig själva.
Jörgen Stenberg är ordförande Malå.
Björn Winnerstam leder för bolagets räkning framtagandet av ansökan. Björn är
därmed även ansvarig för samrådsprocessen.
Stig Sörlin ansvarar för bolagets räkning för rennäringsanalysen som håller på
att tas fram.
BW skriver protokoll och samebyn får sedan justera protokollet. Till protokollet
kommer även det bildmaterial som visas under mötet att bifogas. Nedan
hänvisas till bildmaterial och då anges även sidnummer.

2

Föregående protokoll
Bolaget önskar att Malå går igenom och justerar protokollen från både
föregående och nuvarande samrådsmöte. Björn lämnar över protokollet från
föregående möte i pappersform till samebyn för påseende.
Kulturvärdesinventeringen har nu rapporterats av Västerbottens museum. Malå
önskar ta del av denna. Björn lovar att skicka den.
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3

Ansökningsprocessen
Björn visade kort (Jörgen är bekant med processen). en bild (nr 3) hur
tillståndsprocessen enligt miljöbalken ser ut för den verksamhet bolaget
planerar.
I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med utgångspunkt i
planerad verksamhet samt förutsättningar övrigt - rennäringsanalysen.
Rennäringsanalys utgör bilaga till MKB
Björn redogör sedan för samebys tydliga ingångar i tillståndsprocessen:
•
•
•
•

Samebyn är självklar part i samrådet
Samebyn är sakägare och kommer därför att via domstolen få ansökan
på remiss när den bedömts komplett av domstolen.
Samebyn har möjlighet att medverka och yttra sig vid huvudförhandling.
Bolaget önskar samebyns medverkan i rennäringsanalys.

Lokaliseringen är viktig tar Björn upp. Hur bolaget utformar verksamheten så att
den anpassas till rennäringen är en mycket viktig fråga och därför är inspel från
samebyn av största vikt. Får bolaget inte information om vad samebyn anser
vara viktigt så kan vi heller inte anpassa verksamheten utefter samebyns
önskemål.
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Björn redogör för de olika tillstånd som nu finns:
·

·

4

Vargbäcken: Bearbetningskoncession (BK) enligt Minerallagen finns
(lämnad 2003, giltig till 2028), provbrytningstillstånd finns (lämnat 2011,
giltigt till 2021). Viss provbrytning har utförts.
Fäbodtjärn: Bearbetningskoncessionen finns, giltig till 2041-11-24.
Provbrytningstillståndet för Fäbodtjärn är giltigt till 2023-09-01.

Utformning av verksamhet
BW klargör att bolaget har förberett ett relativt omfattande bildmaterial. I och
med att inledande samrådsmöte hållits tidigare och att samrådsunderlag skickats
ut inför mötet bedömer BW att en snabbare genomgång av materialet kan vara
lämpligt, så att vi under mötet hinner lägga tillräcklig tid och kraft på
diskussioner kring konsekvenser och möjliga skyddsåtgärder gällande
rennäringen. Samebyn uppmanas dock att ställa frågor och ta upp eventuella
trådar av intresse, så ska bolaget utveckla resonemanget där det är motiverat.
Björn går igenom bild nr 9 i presentationen. I den finns ett tillägg som inte fanns
med vid informationsmötet (se bild nr 9). Den streckade linjen symboliserar
transport av avfallet från en eventuell försortering (metasediment) av malm från
Fäbodtjärnsfyndigheten tillbaka till Fäbodtjärn. Om detta blir aktuellt görs
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transporten med hjälp av de lastbilar som transporterar malm. Det är inte säkert
att denna försortering eller återtransporten av bortsorterat avfall kommer att
ske.
Vid Fäbodtjärn kommer malmen att brytas i en underjordsgruva. I anslutning till
påslaget ned i gruvan kommer ett malmupplag och gråbergsdeponier att
anläggas. Malmen kommer att transporteras med lastbil från Fäbodtjärn till
Vargbäcken för anrikning.
I Vargbäcken kommer malmen att brytas i ett dagbrott. Malmupplag och
gråbergdeponi kommer att anläggas. Som nämnts ovan kommer även ett
anrikningsverk att anläggas. Malmerna kommer att krossas och eventuellt
försorteras. Avfallet från försorteringen (metasediment) av malm från Fäbodtjärn
kommer att transporteras tillbaka till Fäbodtjärn.
Restprodukten från anrikningsverket, så kallad anrikningssand, kommer att
omhändertas i anslutning till anrikningsverket. Ett flotationskoncentrat med
relativt höga halter av bland annat svavel och guld kommer sannolikt att kunna
avyttras till något anrikningsverk i området. Guldkoncentratet, och
flotationskoncentratet, kommer att transporteras från anrikningsverket med
lastbil.
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Till båda gruvorna kommer även vattenhanteringsanläggningar, infrastruktur
med mera.
Björn går sedan igenom förändringar i layout för Vargbäcken som skett sedan
inledande samrådsmötet (bild 9-13). Plats för moränupplag har nu ritats in, läge
för moräntäkt har tillkommit och en alternativ lokalisering för sanddeponi har
definierats – alternativ 2, jämför bild 12. Utskrifter i A3 över Vargbäcken
alternativ 1 och 2 lämnades över till Jörgen.
Även vid Fäbodtjärn kommer en moräntäkt att ingå i tillståndsansökan.
Alternativ 2 har tagits fram därför att bolaget bedömer att förutsättningarna för
kontroll av lakvatten från sanddeponin i det läget är bättre än i deponins läge
inom layout alternativ 1.
Jörgen frågar varför man inte återfyller i dagbrottet. Bengt svarar att volymen
bortsprängt berg ökar/sväller när man sprängt bort det så allt får inte plats. Hela
dagbrottsytan kan bli en plan yta efter efterbehandlingsåtgärder. Malå framhåller
att det är viktigt att ytan blir utfylld när verksamheten avbryts. Björn förklarar
att allt material ändå inte plats, varför deponier på markytan inte går att
undvika. Återfyllnad finns med som en möjlighet i planeringen. Bolaget behöver
dock söka tillstånd för värsta fallet som kan komma att uppstå i praktiken, vilket
skulle innebära att ingen återfyllning görs. Det finns för- och nackdelar för olika
miljöaspekter med alla olika varianter.
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Deponier (upplag) på markytan kommer att efterbehandlas genom täckning med
morän. Jörgen frågar om det finns tillräckligt med morän. Nej, moränen från
avtäckningen av dagbrottsytan kommer inte att räcka, varför en mindre
moräntäkt behövs. Preliminärt läge för en sådan har markerats på layouterna
(bild 11,12) de kommer att täckas med morän. Räcker moränen, Nej svarar
bolaget. Det behövs en moräntäkt.
Vilket tonnage har vi i sandmagasinet frågar Jörgen? Totalt ca 550 000 ton
anrikningssand varav ca 275 000 ton från Fäbodtjärn och 200 000 till 275 000
ton från Vargbäcken. Mängd sand från upparbetning av Vargbäcken malm beror
på avskiljning i försortering – jmf bild 25.
När det gäller alternativ 2 säger samebyn att det blir en utökad störningseffekt
för dem när det blir ett "större" område som påverkas av verksamheten.
Malå frågar om myrmarkerna söder om fyndigheten, varför man inte valt dem
istället. Bolaget svarar att anledningen är att den är för liten för att rymma de
volymer som krävs. Dessutom gör lutningen och läget i terrängen att
förutsättningarna för vattenhanteringen och kontroll avlakvatten blir sämre.
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Malå tycker att det skulle vara mycket bättre om verksamheten var mer
koncentrerad. Storleken som sådan på upplag har mindre betydelse säger Malå,
det är utbredningen som påverkar mest.
Bengt frågar hur de ser påverkan från bergtäkten ca 3 km i riktning NNV. Malå
ser en påverkan även från bergtäkten när man studerar GPS-renars
rörelsemönster.
Malå påpekar att de tycker att ett anrikningsverk söder om älven, där ingen
renskötsel bedrivs sommartid, hade varit mera lämpligt. Detta eftersom
anrikningsverksamheten sker under barmarksperioden. Björn säger att bolagets
utgångspunkt under planeringen har varit det faktum att en gällande BK,
inklusive anrikningsverk, finns för Vargbäcken, vilket innebär att
markanvändningsfrågan i princip är avgjord. Jörgen undrar vilket deltagande
från samebyns sida som fanns under BK-processen (BK lämnad 2003). Tillägg
efter mötet: Botnia Exploration stod inte bakom BK-ansökan utan har senare
köpt fyndigheten av tidigare ägare. Av ansökningshandlingen för
bearbetningskoncessionen som lämnades till Bergsstaten framgår att samråd
med Malå sameby har hållits.
Vidare är det så att den kända fyndigheten i Vargbäcken är större än i
Fäbodtjärn. Bengt lägger till att malmen från Vargbäcken troligen inte lönar sig
att transportera.
Från samebyns sida finns en oro för ljud och störning. Diskussion kring buller
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fördes. Bengt berättar att den anläggningsdel som troligen bullrar mest är
krossen, vilken kommer att stå utomhus. Kvarnen står inne i tält och bullrar inte
lika mycket. Krossen kommer att bli ungefär lika stor som den i bergtäkten, vår
kross kommer dock inte att gå hela tiden. Björn berättar att bullerberäkningar
kommer att göras och redovisas i ansökan i form av kartor med bullernivåer.
Dessa kommer att bygga på den planerade verksamheten.
Diskussion kring efterbehandling: Jörgen påpekar att de önskar att samtliga ytor
efter avslutad gruvdrift så snart som möjligt kan återgå till skogsmark. Samebyn
önskar också ha inflytande på hur efterbehandling sker – exempelvis önskar man
att annat trädslag än Contorta planteras. Jörgen undrar om betongplattan får
lämnas kvar. Björn svarar att det regleras i efterbehandlingsplanen, men
eventuellt ja. Den kommer då isåfall att täckas med morän. Malå poängterar
också att återfyllning ses som ett bättre alternativ än att dagbrottet i Vargbäcken
får bli en dagbrottssjö efter avslutad verksamhet.
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Transporter
Verksamheten medför transporter av malm från Fäbodtjärn som kommer att
utföras under sommarhalvåret, april till oktober. Som mest innebär
verksamheten i storleksordningen 2 170 stycken transporter av malm per år
enkel väg. Antalet transporthändelser är dubbelt så många, då lastbilarna även
kör tillbaka.
Därutöver tillkommer persontransporter och transporter av insatsvaror
(sprängmedel, diesel etc.)
Jörgen frågar varifrån den färdiga produkten kommer att skeppas ut. Bolaget
svarar att det kan handla om anrikningsverk i Skelleftefältsområdet
(flotationskoncentrat) respektive smältverk längre bort (primärt guldkoncentrat).
Dock blir det frågan om ganska liten omfattning på den delen av transporten.
Det blir malmtransporterna som utgör det stora transportarbetet.
5

Konsekvenser och möjliga skyddsåtgärder - Rennäringsanalys
Malå vill ligga i en egen Rennäringsanalys och inte blandas med Grans och Rans.
De har lite olika syn på hur markerna ska/får användas. Dessutom skíljer
markanvändningen mellan skogs- och fjällsamebyar. Bolaget motsätter sig inte
detta.
Jörgen undrar över möjligheten att stänga ner verksamheten några dagar för att
minimera störningar. Bolaget svarar att det skulle kunna vara tänkbart. Jörgen
påpekar att det kan bli svårt med den förvarning som bolaget förmodligen
önskar, eftersom renskötselns styrs i hög grad av väderlek och andra yttre
förhållanden.
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Diskussion kring det första utkast till rennäringsanalys som skickat till samebyn
från bolaget via Tyréns diskuteras. Under mötet gör Stig anteckningar direkt i de
utkastet. Jörgen arbetar om delar av texten (rennäringsanalysen) till 20/12.
6

Fortsatt samråd
Vill samebyn lämna skriftliga samrådssynpunkter så välkomnar bolaget detta.
Det är upp till samebyn hur man vill göra med den saken. Protokoll från detta
samrådsmöte utgör också en del av samrådet.
Malå anser att SSR (Svenska samernas riksförbund) ska vara med i
samrådskretsen. Bolaget motsätter sig inte detta.
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Bolaget berättar att man kommer att ha samråd med bland annat berörda
boende, fiskevårdsområdesföreningar och jaktlag. Jörgen påpekar att även
samebyn har fiskerätt i Vindelälven.
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Vindelgransele gruvor
Samrådsmöte 20161211

1

Vindelgransele gruvor
Agenda
Presentationsrunda, närvarolista, agenda och
protokoll
Föregående protokoll (informationsmöte),
synpunkter lösa trådar
Ansökningsprocessen
Planerad verksamhet – detaljnivå efter behov
Konsekvenser och möjliga skyddsåtgärder rennäringsanalys
Fortsatt samråd, övriga frågor och tid för
diskussion

Ansökningsprocessen miljötillstånd
(miljöbalken)
Samråd med länsstyrelsen,
kommunen, enskilda,
allmänhet, samebyar, berörda
centrala myndigheter m.fl.

Ansökan med MKB upprättas
och lämnas till Mark- och
miljödomstolen i Umeå

Domstolen skickar ansökan på
kompletteringsremiss till
myndigheter – är den
fullständig nog?

Yttranden med eventuella
krav på kompletteringar
inkommer domstolen.

Bolaget ges möjlighet att
komplettera handlingarna.

När ansökan är komplett i
domstolens ögon kungörs
ärendet.

Ansökan skickas på remiss till
berörda. Allmänheten får också
komma in med synpunkter.

Yttrande över ansökan och
MKB inkommer till domstolen.

Bolaget bemöter yttranden –
s.k. påminnelseskrift.

Huvudförhandling: muntlig
förhandling med syn på plats.
Förtida syn kan ibland
genomföras t.ex. för att
undvika snötäckt mark.

Deldom (s.k. byggdom) eller
slutlig dom beroende på om
prövotidsfrågor finns. Prövotid
för utsläppsnivåer till vatten
vanligt

Eventuellt överklagande av hela
eller delar av domen till Markoch miljööverdomstolen
möjligt.

MKB och utformning av verksamheten
• Utredningar kring lokalisering pågår: hur utforma
verksamheten så den får minsta möjliga påverkan på
rennäring och andra motstående intressen.
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Samråd och
dialog med berörda är mycket viktig del av MKB-processen.
• Ytterligare anpassning av planerna kan ske utifrån samrådet
• I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med
utgångspunkt i planerad verksamhet samt förutsättningar
övrigt - rennäringsanalysen.
• Rennäringsanalys utgör bilaga till MKB

Samebyns ingångar i tillståndsprocessen
• Part i samrådet
• Sakägare och kommer därför att via domstolen få
ansökan på remiss när den bedömts komplett av
domstolen.
• Möjlighet att medverka vid huvudförhandling
• Bolaget önskar samebyns medverkan i
rennäringsanalys.

Status övriga tillstånd
• Vargbäcken: BK finns (2003, giltig
till 2028), provbrytningstillstånd
finns, giltigt till 2021).
• Fäbodtjärn: BK finns, giltig till
2041. Provbrytningstillstånd finns,
giltigt till 2028.

Ansökt bearbetningskoncession
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Vindelgransele gruvorna
Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
• Lokalisering/översiktligt om
sökt verksamhet
• Geologi och fyndigheter
• Förberedande arbeten
• Planerad brytning
• Anrikning
• Avfall
• Efterbehandling
• Vattenhantering och
avbördning
• Transporter

Lokalisering
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Översikt planerad verksamhet

• Vattenhantering
• Infrastruktur
• Efterbehandling

Förändringar relativt layout i
samrådsunderlag (daterat 20160923).
• Moränupplag har ritats in
• Moräntäkt har ritats in
• Alternativ lokalisering av sanddeponi har tagits fram
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Vargbäcken Alternativ 1 – prel. layout

11

Vargbäcken Alternativ 2 – prel. layout

12

Fäbodtjärn – prel. layout

13

Förberedande arbeten
• Förberedande av ytor (till exempel avverkning och markberedning) för
malm, byggnader, deponier för gråberg och anrikningssand samt
arbetsvägar
• Diken, klarningsbassänger, brunnar, pumpstationer och ledningar för
vattenhantering
• Avtäckning av morän vid gruvorna
• Etablering av byggnader
• Etablering/framdragande av elkraft
• Anpassningar av befintliga vägdiket som är aktuellt för avbördning av
överskottsvatten, inklusive omläggning/översyn av trummor och andra
hinder
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Geologi och fyndighet: Fäbodtjärn
Kvartsfyndighet:
• Ca 180 m bred, 260 m djup vertikalt (320 m längsmed) och i snitt 1,5 m mäktighet (0,5-4 m).
• Öppen mot djupet

0m

Kvartsgång
Metasediment
Diorit

-100 m

-200 m
Mafisk

-300 m
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Geologi och fyndighet: Fäbodtjärn
Klassificerad fyndighet
• Totalt 196 000 ton varav 111 000 ton indikerad (8,5 gr Au/ton) 0-100
m vertikalt och 85 000 ton antagen (5,9 gr Au/ton) 100-260 m vertikalt

Planerad brytning
• Ca 290 000 ton, med i snitt 50 000 ton/år.
• Livslängd ca 6-8 år
• Brytning under jord, i två skift under hela året
• Malmupplag på ytan (50 000 ton)
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Planerad brytning: Fäbodtjärn
• Modifierad skivpallbrytning, med ramp, snedbana och inslag/tvärorter
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Geologi och fyndighet: Vargbäcken
Kvartsfyndighet:
• Ca 500 m lång, 200 m djup vertikalt och 30-40 m breda tvärgående kvartgångar med mäktighet
på några centimeter till någon meter
• Öppen mot djupet
Metasediment
Diorit

Provbrytningsområde
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Geologi och fyndighet: Vargbäcken
Klassificerad fyndighet
• Totalt 2 020 000 ton varav 1 370 000 ton indikerad (1,4 gr Au/ton)och
650 000 ton antagen (1,7 gr Au/ton)

Planerad brytning
• Ca 400 000 ton, med i snitt 50 000 ton/år
• Livslängd ca 6-8 år
• Brytning i mindre dagbrott, i anslutning och som fördjupning av utförd
provbrytningen
• Brytning i två skift under hela året, eventuellt begränsat till april till
oktober
• Malmupplag, inkl. malm från Fäbodtjärn (100 000 ton)
19

Planerad brytning: Vargbäcken
• Dagbrott ca 280 m långt, 40 m brett och snittdjup 25 m
• Pallar med höjd 6 meter som skjuts ihop till 12 meter
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Planerad brytning: Vargbäcken
• Med hänsyn till osäkerheter i fyndighetens utbredning, omfattar
ansökan ett något större område inom vilken brytning kan komma att
ske

Design

Sökt område tillstånd

21

Anrikning
• Anrikningsverk vid Vargbäcken
• Nominell kapacitet ca 25 ton/h (motsvarande 100 000 ton/år)
• Anrikning planeras ske under ca 7 månader april till november.
• Mobil primär- och sekundärkross.
• Försortering av malm från Vargbäcken
Ca 50-70 % blir rågods och 30-50 % blir inre gråberg
• Anrikningsprocessen omfattar;
- malning,
- gravimetrisk upparbetning (centrifugal/Knelson, spiralseparator och
skakbord)
- avsvavling (flotation)
- avvattning av koncentrat och anrikningssand (ex. i trumfilter, bältfilter eller
liknande)
- Eventuell tillsats av kalk (släckt kalk) eller annat buffrande material.
22

Anrikning

Design
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Avfall: Mängder gråberg
Fäbodtjärn
• Diorit: Främst från ramp och snedbana, ca 175 000 ton (ca 24 000
ton/år)
• Metasediment (och mafisk): Från inslag, stross och inre gråberg, ca
85 000 ton (12 000 ton/år)
• Totalt ca 260 000 ton
Vargbäcken
• Totalt 120 000 till 200 000 ton som inre gråberg från försortering
bestående av diorit (17 000 – 29 000 ton/år)
• Mängd gråberg beror på avskiljning i försortering
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Avfall: Mängder anrikningssand
• Totalt ca 550 000 ton anrikningssand varav ca 275 000 ton från
Fäbodtjärn och 200 000 till 275 000 ton från Vargbäcken
• Mängd sand från upparbetning av Vargbäcken malm beror på
avskiljning i försortering
• Ca 80 000 ton per år
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Avfall: Geokemiska egenskaper
• Utvärdering av geokemiska egenskaper baseras på omfattande
utvärdering av analyser på borrkärnor i de olika bergarterna samt
geokemiska tester på olika prover
• Utvärdering av analyser borrkärnor ger information exempelvis om
fördelning av svavelhalter och olika sulfidmineraler
• Geokemiska tester omfattar främst metallanalyser, ABA (statisk) och
fuktkammarförsök (kinetik)
• För tester på gråberg (Fäbodtjärn) har prov satts samman från på 1520 delprov från borrkärnor och för att representera snitthalter.
• Inre avfall Vargbäcken från försök av försortering av malm från
provbrytningen
• Tester på anrikningssand utförs på sand från provanrikning på malm
hos LTU (Fäbodtjärn ytliga kvartsblock och kvartsblock från
dikesgrävning och Vargbäcken sorterad malm från provbrytning)
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Geokemiska egenskaper gråberg
Totalhalter av metaller och svavel
• Fäbodtjärn: Framförallt förhöjda halter av Au, Ag, As och Cd
(sediment) och svavel (0,2-0,5 %) jämfört med genomsnittlig
bergskorpa. Även halterna av Cu och Zn och är något förhöjda.
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Geokemiska egenskaper gråberg
• Vargbäcken: Framförallt förhöjda halter av Au, As och svavel (ca 0,3
%) jämfört med genomsnittlig bergskorpa.

28

Geokemiska egenskaper gråberg
ABA och sulfidhalter
• Diorit Fäbodtjärn och inre gråberg Vargbäcken potentiellt
nettobuffrande
• Metasediment Fäbodtjärn potentiellt syrabildande
• Lite buffrande mineral i metasediment (primärt inte karbonater)
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Geokemiska egenskaper gråberg
Fuktkammarförsök
• Resultat upp till ca 10 veckor
• Alla celler ger än så länge nära neutrala pH-värden med överskott av
alkalinitet
• Karbonaterna i metasediment Fäbodtjärn förbrukas i relativt snabb
takt. Oklart hur övriga mineraler kan buffra
• Lakvattnet innehåller (vecka 10) främst förhöjda halter av As
(metasediment) och U.
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Geokemiska egenskaper anrikningssand
Total halter av metaller och svavel
• Fäbodtjärn: Framförallt förhöjda halter av Au, Ag, As, Cd, Cu, Pb, Zn
och svavel jämfört med genomsnittlig bergskorpa
• Halterna av metaller och svavel är lägre i avsvavlad sand än i
våtmekanisk
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Geokemiska egenskaper anrikningssand
Total halter av metaller och svavel
• Vargbäcken: Överlag normala halter av metaller. Förhöjda halter av
Au och svavel jämfört med genomsnittlig bergskorpa. Ag och As även
förhöjt i malmen
• Halterna av metaller och svavel är lägre i avsvavlad sand än i
våtmekanisk
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Geokemiska egenskaper anrikningssand
ABA och sulfidhalter
• Vargbäcken avsvavlad sand potentiellt nettobuffrande (malmprov
motsvarande genomsnitt). Medelhög halt av buffrande mineral
Resultat för våtmekanisk sand klassas som osäkra pga. variationer i
svavelhalt och buffrande mineral
• Fäbodtjärn våtmekanisk sand potentiellt syrabildande, främst pga. av
låga halter av buffrande mineral
Tester av avsvavling och andra
åtgärder (ex. tillsats av kalk) pågår
och planeras för att hitta en strategi
där sanden kan deponeras med
potentiellt nettobuffrande
egenskaper

”Snitt”

33

Geokemiska egenskaper anrikningssand
Fuktkammarförsök
• Resultat upp till ca 15 veckor för Fäbodtjärn 2014 våtmekanisk sand
• Ger än så länge nära neutralt pH-värden med överskott av alkalinitet
• Karbonater förbrukas i snabbare takt än sulfiderna vilket troligen
kommer resultera i provet blir syrabildande på sikt
• Lakvattnet (v 15) innehåller främst förhöjda halter av Zn och Cd
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Kemi dagbrottsvatten Vargbäcken
Dagbrottsvatten Vargbäcken
• Något förhöjda halter av Cd, Cu och sulfat
• Inom villkor för avbördningsvatten provbrytning
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Gråbergsupplag, sandmagasin och
anläggningar
Fäbodtjärn
• Separata gråbergsupplag för diorit och metasediment utgående från
dess klassning och typ av efterbehandling
• Återfyllning i tvärorter under pågående drift
• Gråbergupplagens ytor ca 25 000 m2 för diorit respektive ca 8 000 m2
för metasediment. Höjd ca 5-10 meter
• Gråbergsupplag anläggs direkt på befintlig mark efter avverkning och
röjning
• Uppsamlande diken runt anläggningar samt eventuellt mindre bassäng
för kontroll och vid behov åtgärder för vatten från metasediment
• Lämplig placering styrs i stor utsträckning av topografin samt
möjlighet att undvika myrmarker
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Planerade anläggningar Fäbodtjärn
• Totalt markanspråk ca 23 ha varav avfallsupplag ca 5 ha

Design

Gråberg

Gråberg

Malm

Sökt område tillstånd

Planerade anläggningar Fäbodtjärn - översikt
• Totalt markanspråk ca 23 ha varav avfallsupplag ca 5 ha

Design

Gråberg

Gråberg

Malm

Sökt område tillstånd

Gråbergsupplag, sandmagasin och
anläggningar
Vargbäcken
• Sandmagasin, ”torr” deponering utan dammar
ca 70 000 m2, höjd ca 10-15 m
• Gråbergupplag inre gråberg ca 25 000 m2, ca 5-10 m högt
eventuellt kombinerat med sandmagasin
• Återfyllning i dagbrott där så möjligt under pågående drift
• Gråbergsupplag och sandmagasin anläggs direkt på befintlig mark
efter avverkning och röjning
• Uppsamlande diken runt anläggningar och eventuell vall i nedre del av
sandmagasin
• Lämplig placering styrs i stor utsträckning av topografin samt läge och
förlängning av mineraliseringen
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Vargbäcken Alternativ 1
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Vargbäcken Alternativ 2
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Vattenhantering
• Källor: Grundvatten från gruvorna samt avrinning (nederbörd) från
upplagsytor
• Förbrukare: Borriggar underjord samt anrikningsprocess
• Vid Vargbäcken respektive Fäbodtjärn kommer det att finnas
klarningsbassänger för magasinering och rening av vatten
• Mindre bassäng för kontroll och vid behov åtgärder för vatten från
upplag med metasediment
• Uppsamlande diken runt upplag varifrån vattnet leds till
klarningsbassänger
• Avskärmande diken uppströms om upplagsytor
• Avbördning till närmast recipient via diken
• Uttag av råvatten från brunnar som reserv för anrikningsprocess och
underjordsbrytning

Efterbehandling
Gruvorna
• Vid Fäbodtjärn pluggas påslaget/ramp till gruvan och tunnlar och orter
kommer på sikt fyllas med grundvatten
• Dagbrottet i Vargbäcken kommer fyllas med grundvatten och bilda en
mindre sjö
Deponier
• Inför efterbehandling av gråbergsupplagen schaktas slänterna ut till
lutning 1:3. För sandmagasin används flackare slänter
• Efterbehandling av anrikningssand och gråberg som inte är potentiellt
syrabildande (diorit och inre gråberg) utgörs av enkel (okvalificerad)
täckning med morän (ca 0,3m )

Efterbehandling
Deponier
• Gråberg (metasediment) som är potentiellt syrabildande täcks med
kvalificerad täckning vilken utgörs av tätskikt (av någon typ av
lermaterial) och ett tjockare skyddsskikt av morän (cirka 1,5-2 m).
Detta i syfte att hindra syrenedträngning till gråberget och därigenom
begränsa vittring och uppkomst av surt lakvatten
• Samtliga ytor vegeteras
Övrig delar
• Övriga ytor återställs genom eventuell moräntäckning och vegetering

• Moräntäkt kan behövas vid både Vargbäcken och Fäbodtjärn eftersom
det är underskott av morän

Transporter
• Transporter av malm från Fäbodtjärn kommer enbart att utföras under
sommarhalvåret, april till oktober, under den tid anrikningsverket körs
• Vid en årlig produktion av malm i Fäbodtjärn på cirka 50 000 ton och
som mest 65 000 ton, innebär totalt sett 1 670 respektive 2 170
stycken transporter per år enkel väg
• Antalet transporthändelser är dubbelt så många, då lastbilarna även
kör tillbaka
• Antalet transporter per vecka och dygn beror främst på om malmen
transporteras jämt fördelat när verket är i gång alternativ som
kampanjer under kortare tid
• Jämt fördelat uppgår antalet transporter (mån-fre) till 14-18 stycken
per dygn enkel väg
• Vid kampanj motsvarade halva tiden, dvs. tre månader, till 24-36
stycken per dygn enkel väg
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Transporter
• Transportvägar
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Vindelgransele gruvorna

Områdesbeskrivning samt förutsedd
påverkan
1. Markanvändning, bebyggelse
2. Skyddade områden
3. Ytvattenförhållanden
4. Grundvattenförhållanden
5. Naturvärden
6. Rennäringen
7. Kulturmiljö
8. Friluftsliv
9. Förutsedd miljöpåverkan
10.Fortsatt samråd

Markanvändning, bebyggelse
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Skyddade områden
• Natura 2000
• Riksintressen för naturvård,
kulturmiljövård, friluftsliv
rennäring
• Nationalälv skyddas enligt 4
kap Miljöbalken
• Ramsarområde
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Ytvattenförhållanden
Vindelälven med biflöden Natura 2000
• Habitatdirektivet: Lax,
Stensimpa, Flodpärlmussla,
Utter och Bred gulbrämad
dykare.
• Naturtyper

”. Naturliga större
vattendrag av fennoskandisk typ och
”Vattendrag med flytbladsvegetation eller
akvatiska mossor”.

• Gynnsam bevarandestatus
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Ytvattenförhållanden
Allmänt
• Vindelälven och biflöden
relativt opåverkade
vattenmiljöer,
vattenståndsväxlingar och
skiftande miljöer/biotoper.
• Lax- och havsöringsbestånden
har, trots Stornorrforsens
kraftverk, ett stort
skyddsvärde och få
motsvarigheter i landet.
• Medelflöde (MQ) vid
Vindelgransele (SMHI) ca 147
m3/s, med ett lågflöde
(MLQ)om ca 21 m3/s.
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Ytvattenförhållanden
Vattenförekomst
Vindelälven
SESE723591-161219
99 km mellan Nedre
Saxnäs - Vormsele
Ekologisk status:
God ekologisk status
Kemisk status:
God kemisk
ytvattenstatus
I förslaget till nya
miljökvalitetsnormer är
kvalitetskravet
God ekologisk status
2021 och God kemisk
ytvattenstatus.

Från VISS, VattenInformationsSystem Sverige,
http://viss.lansstyrelsen.se/
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Ytvattenförhållanden

Kvarnbäcken
• Natura 2000-område
• Ingen vattenförekomst
enligt VISS
• Prel. beräkningar vid
Kvarnbäckens utlopp i
Vindelälven, medelflöde om
ca 38 l/s och ett årligt
lågflöde om ca 5 l/s.
• Avrinningsområdets storlek
ca 3.6 km2.
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Ytvattenförhållanden

Strax före Kvarnbäckens utlopp
i Vindelälven
Övre delarna av Kvarnbäcken

Mellersta delarna av Kvarnbäcken

Kvarnbäckens utlopp i Vindelälven
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Ytvattenförhållanden
Vargbäcken
• Natura 2000-område
• Ingen vattenförekomst enligt
VISS.
• Vid skogsbilsvägen, prel. ber
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 km2.
• Vid 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.
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Ytvattenförhållanden

Övre delarna av Vargbäcken

Vargbäckens nedre delar

Mellersta delarna av Vargbäcken
Ny trumma under väg 363
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Ytvattenförhållanden
Undersökningar recipient:
Kvarnbäcken: kiselalger, deformationsanalys, samt
vattenprovtagning, 2010.
Vargbäcken: kiselalger, deformationsanalys, bottenfauna samt
vattenprovtagning, 2010.
2016
Vattenprovtagningen, metaller och vattenkemiska parametrar,
utförs månadsvis fr.o.m. maj 2016 t o m oktober. För metaller,
filtrerade och ofiltrerade prover.
Kvarnbäcken: Bottenfaunaundersökning (ej utförts tidigare),
flodpärlmussla och vandringshinder.
Vargbäcken: Kiselalgsundersökning, deformationsanalys,
bottenfaunaundersökning. Elfiske utförs i de nedre delarna av
bäcken. Flodpärlmussla och vandringshinder.

Ytvattenförhållanden
Naturvärden
Pelagia 2016
Undersökningar av
kiselalger,
bottenfauna, elfiske
Flodpärlmussla och
vandringshinder
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Ytvattenförhållanden
Provtagningspunkter, ytvatten
Kvarnbäcken
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Ytvattenförhållanden
Provtagningspunkter, ytvatten Vargbäcken
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Grundvattenförhållanden Fäbodtjärn

• Jordlagren i området domineras av morän, ställvis överlagrad av
1-2 m torv. Totala jorddjupen är i allmänhet cirka 3-4 m men
lokalt djupare.
• Generellt relativt ytnära grundvatten, dock är myrar tydligt
påverkade av dikning, dvs avsänkta grundvattennivåer.
• Inga tydliga gradienter har konstaterats lokalt i området.
• I större skalan sker flödet mot Vindelälven via Kvarnbäcken.
• Förkastning finns vid kända fyndighetens norra ände. Dess
fortsättning inte känd. Inga tydliga lineament på markytan dock.
• Myrmarker vanligt förekommande
• Höga halter As i grundvatten i berg vid Fäbodtjärn (16 µg/L).
Övriga metaller uppvisade normala halter
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Grundvattenförhållanden Vargbäcken

• Mestadels morän, måttliga mäktigheter, <2 m.
• Torrare än i Vargbäcken - beroende bl.a. på terrängens allmänna
lutning.
• Flödet följer i dagsläget sluttningen nordväst mot Vargbäckens
nedersta delar och utflödet i Vindelälven.
• Inga större zoner/lineament vid fyndigheten, dock lokala zoner
ungefärligen parallella med vägen.
• Normala halter metaller i grundvatten i berg vid Vargbäcken.
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Grundvattenförhållanden – vid älven
• Grundvattenförekomst i
älvsediment vid älvstränderna
• Utifrån bedömd
jordartssammansättning antas
relativt goda
utvinningsmöjligheter.
• Inga analyser ligger till grund för
kemiska statusklassningen
• Vissa brunnar i byn tar sannolikt
sitt vatten från denna
• Brunnar i provtogs inför
provbrytning. Flera hade höga
halter (11-14 µg/l) - oklart om
ngn av dem nyttjar
grundvattenmagasinet i jord dock
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Naturvärden Fäbodtjärn
• VMI: naturvärdet av
myrkomplexet kring
Långmyran och LillFäbodtjärn låga kända
naturvärden (Klass 4 av
fyra klasser).
• Lördagsmyran: en av
Sveaskog utpekad
nyckelbiotop
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Naturvärden Fäbodtjärn
• Tidigare inventeringar
visar låga värden
• Högt naturvärde:
naturvärdesklass 2,
grön polygon
• Påtagligt naturvärde:
naturvärdesklass 3,
gula polygoner
• Visst naturvärde:
naturvärdesklass 4,
orange polygoner
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Naturvärden Vargbäcken
• Det finns inga tidigare
kända naturvärden i
anslutning till Vargbäcken
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Naturvärden Vargbäcken
• Påtagligt naturvärde:
naturvärdesklass 3,
gula polygoner
• Visst naturvärde:
naturvärdesklass 4,
orange polygoner
• Komplettering
planeras vid Vilmyran,
för sanddeponin i
Alternativ 2.

71

Rennäring

72

Rans sameby
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Grans sameby
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Malå sameby
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Kulturmiljö

• Komplettering vid Vilmyran planeras – sanddeponi
alternativ 2.
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Friluftsliv
• Vindelälvens dalgång ett
område av riksintresse för
friluftslivet
• Fiske, FVO
• Jakt
• Skoterleder
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Förutsedd miljöpåverkan
• Ianspråktagande av mark
• Påverkan på yt- och
grundvatten
• Utsläpp till luft
• Buller
• Markvibrationer luftstötvåg
stenkast
• Miljörisker
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Fortsatt samråd

• Skriftliga samrådssynpunkter från samebyn önskas till lämplig
tidpunkt:
• Synpunkter går lika bra att lämna via rennäringsanalys.
• Vi önskar dagens mötesprotokoll justeras – samrådssynpunkter
kan lämnas i dag naturligtvis.
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Fortsatt samråd
• Möte med övriga samebyar – skriftlig kontakt med Svaipa.
• Möte med direkt berörda fastighetsägare, boende i Vindelgransle samt jaktlag.
• Annons i lokal dagspress
• Skriftligt samråd med FVO samt ev möte
• Skriftligt samråd med myndigheter och organisationer:
Havs- och Vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Sveriges Geologiska Undersökning
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Kammarkollegiet
Sametinget
Naturskyddsföreningen
Friluftsfrämjandet
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TACK!

81
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Protokollförare
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Vindelgranselegruvorna
Samråd Rans sameby
2016-10-24
16.00-19.30
Hotell River, Sorsele
Björn Winnerstam
Namn Efternamn
Göran Jonsson
Ola Emanuelsson
Jonas Andersson
Björn Winnerstam
Stig Sörlin
Bengt Ljung (del av tid, via
videolänk)
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Protokollet justeras

Botnia Exploration,
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Protokollet justeras

Namnförtydligande: Göran Jonsson

Namnförtydligande: Thomas Ljung

för
Rans sameby
Datum:

för
Botnia Exploration AB
Datum:

Bilagor:
Bilaga 1. Presentation från mötet.

Punkt Beskrivning

1

Inledande
BW hälsade välkommen och alla närvarande presenterade sig själva.
Göran Jonsson är ordförande Rans sameby. Övriga representanter från Rans är
medlemmar i samebyn.
Bengt Ljung är VD Botnia Exploration, nedan bolaget. Bengt har blivit sjuk,
varför han deltar via länk. Även Thomas Ljung deltar för att säkra bolagets
representation om Bengt behöver avvika.
Björn Winnerstam leder för bolagets räkning framtagandet av ansökan. Björn är
därmed även ansvarig för samrådsprocessen.
Stig Sörlin ansvarar för bolagets räkning för rennäringsanalysen som planeras
utföras.
BW skriver protokoll och samebyn får sedan justera protokollet. Till protokollet
kommer även det bildmaterial som visas under mötet att bifogas. Nedan
hänvisas till bildmaterial och då anges även sidnummer.
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Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
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2

Föregående protokoll
Inget samrådsmöte gällande förestående tillståndsansökan har tidigare hållits
med Rans sameby. Föregående möte hade status av informationsmöte, det är
därför inte helt nödvändigt med att minnesanteckningar/protokoll från det mötet
justeras. Bolaget vill dock att samebyn läser igenom protokollet och informerar
om det är något i anteckningarna som uppfattats fel osv. Björn lämnar över
anteckningarna igen till samebyn för påseende. Dagens möte är ett formellt
samrådsmöte och därför vill Bolaget att protokollet från dagens möte ska
justeras.
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BW återkopplar till diskussion kring ansvarsfrågan om någon skulle krocka med
foderrör från prospekteringsborrning i skogen. Bengt har tidigare i mejlform
återkopplat ett svar i denna fråga som lämnats av Svemins jurist. BW föreslår att
informationen läggs in i ett enkelt PM med en kort sammanfattning. BW nämner
också att ungefärlig uppgift om totala ytanspråket som samebyn efterfrågat
lämnas under dagens möte.

3

Ansökningsprocessen
Björn redogjorde utifrån en bild (nr 3) hur tillståndsprocessen enligt miljöbalken
ser ut för den verksamhet bolaget planerar.
I MKB beskrivs bedömda konsekvenser för rennäringen med utgångspunkt i
planerad verksamhet samt förutsättningar övrigt - rennäringsanalysen.
Rennäringsanalys utgör bilaga till MKB
Björn redogör sedan för samebys tydliga ingångar i tillståndsprocessen:
•
•
•
•

Samebyn är självklar part i samrådet
Samebyn är sakägare och kommer därför att via domstolen få ansökan
på remiss när den bedömts komplett av domstolen.
Samebyn har möjlighet att medverka och yttra sig vid huvudförhandling.
Bolaget önskar samebyns medverkan i rennäringsanalys.

Lokaliseringen är viktig tar Björn upp. Hur bolaget utformar verksamheten så att
den anpassas till rennäringen är en mycket viktigt fråga och därför är inspel från
samebyn av största vikt. Får bolaget inte information om vad samebyn anser
vara viktigt så kan vi heller inte anpassa verksamheten utefter samebyns
önskemål.
GJ frågar om Rans får ansökan på den s.k. kompletteringsremissen, då
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domstolen skickar ut den för att låta diverse myndigheter bedöma om den är
fullständig nog. Detta är upp till domstolen att bestämma, ibland skickas
ansökan till samebyarna via Länsstyrelsen, som får den på remiss i detta skede.
Bolaget åtar sig att skicka kännedomskopia på ansökan direkt till samebyn i
samband med att den lämnas till Mark- och miljödomstolen (MMD). Detta i syfte
att säkerställa att samebyn har bästa möjliga förutsättningar tidsmässigt att
hantera eventuella synpunkter1 Innan kännedomskopia skickas kommer bolaget
dock att kontrollera med MMD att de inte har några invändningar mot detta –
MMD brukar sköta skriftväxlingen mellan sökande och berörda sakägare när
ansökan lämnats till dem.
Björn redogör kort för de olika tillstånd som nu finns:
·
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·
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Vargbäcken: Bearbetningskoncession (BK) enligt Minerallagen finns
(lämnad 2003, giltig till 2028), provbrytningstillstånd finns (lämnat 2011,
giltigt till 2021). Viss provbrytning har utförts.
Fäbodtjärn: Bolaget har fått bearbetningskoncession för Fäbodtjärn
beslutad av Bergsstaten. Ärendet överklagats av en part som dock inte
är sakägare, varför avvisning väntas, dvs. överklagan tas ej upp för
behandling. Tillägg efter mötet: Bergsstatens beslut
Bearbetningskoncessionen är giltig till 2041-11-24.
Provbrytningstillståndet för Fäbodtjärn är giltigt till 2023-09-01.

Utformning av verksamhet
BW klargör att bolaget har förberett ett relativt omfattande bildmaterial. I och
med att informationsmöte hållits tidigare och att samrådsunderlag skickats ut
inför mötet bedömer BW att en snabbare genomgång av materialet kan vara
lämpligt, så att vi under mötet hinner lägga tillräcklig tid och kraft på
diskussioner kring konsekvenser och möjliga skyddsåtgärder gällande
rennäringen. Samebyn uppmanas dock att ställa frågor och ta upp eventuella
trådar av intresse, så ska bolaget utveckla resonemanget där det är motiverat.
Göran bekräftar under mötet att han för samebyns räkning mottagit och läst
samrådsunderlaget.
Björn går igenom bild nr 9 i presentationen. I den finns ett tillägg som inte fanns
med vid informationsmötet (se bild nr 9). Den streckade linjen symboliserar
transport av avfallet från försorteringen (metasediment) av malm från
Fäbodtjärn tillbaka till Fäbodtjärn. Transporten görs med hjälp av de lastbilar
som transporterar malm. Nuvarande planen är att delar av metasedimentet kan
deponeras i delar av gruvan som är utbrutna, vilket är fördelaktigt med

1

Förfarandet innebär inte någon juridisk rätt för samebyn att "godkänna" ansökan. Syftet är att samebyn ska ha maximalt med tid att hinna läsa ansökan
genom att den inte behöver gå via myndigheter.

Protokoll
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
1320020893

3(8)

avseende på markanspråk och utlakning av metaller.
Samebyn poängterar att de anser att vattenhanteringen är mycket viktig, i
synnerhet i ett längre perspektiv. Samebyn nämner att det finns flera exempel i
närområdet där stora problem med föroreningsläckage till vatten förekommit.
Björn svarar att idag så har kraven skärpts avsevärt vad gäller hantering av
dessa frågor, exempelvis avseende den ekonomiska säkerhet som
myndigheterna idag kräver av bolag som ansöker om tillstånd. För att beräkna
denna ekonomiska säkerhet som ska avsättas av bolagen för kommande EBHåtgärder används den EBH-plan som tas fram och som biläggs ansökan. Thomas
tar upp som exempel att den ekonomiska säkerhet som ställts på Botnia
Exploration vad gäller provbrytningen i Vargbäcken uppgår till 900 000 kr.
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Björn nämner också att vattenhanteringen är en mycket prioriterad fråga för
bolaget. Utan en bra och trovärdig hantering av vattenfrågorna kommer det bli
svårt att få tillstånd. De geokemiska tester som nu pågår tyder på att t.ex. Ashalten i sidoberget är relativt hög. Detta beaktas i hantering av avfallet och
halterna i utgående vatten kommer vara en mycket viktig fråga både för bolaget
och för tillsynsmyndigheten. Utgångspunken för bolaget är att det vatten som
lämnar området ska orsaka så liten miljöstörning som möjligt på sin väg mot
slutlig recipient.
Samebyn nämner att den kommande "topografin" på upplagen i Fäbodtjärn kan
komma att bli viktig för samebyn. Totalt sett är det dock inte den exakta
placeringen av upplagsytorna som är viktiga utan snarare storleken på hela
området som blir "gruvindustriområde" som är viktig för samebyn.
Björn redovisar den totala siffran för markanspråket på Fäbodtjärn vilket uppgår
till 15 ha där avfallsupplag utgör ca 5 ha. Samebyn frågar om det är den totala
ytan? De kommer ju inte att kryssa mellan upplag och ytor utan ser hela
gruvområdet som en enhet, som troligen kommer att undvikas helt. Bolaget
svarar att man återkommer med en figur som visar exakt vilken yta angivelsen
avser. Tillägg efter mötet: bolaget specificerar i ett brev en uppdaterad siffra (23
ha) med tillhörande kartskiss.
Björn informerar också här om att bolaget har för avsikt att söka tillstånd för en
moräntäkt om ca 1,5 ha, vid vardera Fäbodtjärn och Vargbäcken, alternativt vid
endast en av platserna. Bolaget behöver moränen för att kunna genomföra
planerade efterbehandlingsåtgärder. Moräntäkten behöver inte ligga i omedelbar
anslutning till gruvområdet, utan det finns visst utrymme för anpassning till
exempelvis samebyns åsikter i denna fråga. Dock måste moränen uppfylla vissa
kvalitetskrav för att kunna användas vid efterbehandlingsåtgärderna. Samebyn
meddelar att moräntäkten är helt ny för dem i detta sammanhang. Bolaget
svarar att ja, så är det. Den diskuterades inte vid informationsmötet.
Samebyn undrar här om vägen (den befintliga) upp till gruvområdet kommer att
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plogas under vintern, om den planerade nya tillfartsvägen byggs. Thomas L
frågar om det är någon fördel för samerna att vägen plogas och samebyn svarar
att det helst ser att den lämnas oplogad. Bolaget planerar inte att ploga vägen,
men kan dock inte i någon större utsträckning påverka hur markägarna som
anlagt vägen kommer att använda den. Bolaget är inte markägare i detta fall.
Frågan kommer från samebyn om hur stor personalstyrka man räknar med för
verksamheten. I nuläget kan inte bolaget säga så mycket säkert om detta,
planeringen pågår och det är mycket jobb kvar med att planera verksamheten.
Samebyn nämner att de dock helst ser en info om detta i rennäringsanalysen.
Bolaget meddelar att man återkommer med en uppskattning. Tillägg efter mötet:
i storleksordningen 10-30 personer bedöms komma att arbeta vid Fäbodtjärn,
antalet är dock preliminärt.
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Transporter från Fäbodtjärn till Vargbäcken kommer att utföras under april-okt
(dvs. den tid som anrikningsverket är i drift).
Samebyn frågar om elförsörjning till verksamheten vid Fäbodtjärn.
Bolaget ber att få återkomma med exakt hur detta planeras lösas. Notering
efter mötet: elmatning planeras ordnas genom anslutning till den befintliga
elkabel Vattenfall har längs väg 1003.
Samebyn poängterar att det är viktigt att diken och vägar utformas på ett sätt
som tillåter renar att passera tvärs över vägen utan problem. Upplag av steniga
massor direkt bredvid diket kan skapa barriärer som renarna undviker. Bolaget
svarar att man ska sträva efter att utforma diken med hänsyn till detta.
Vid Fäbodtjärn kommer malmen att brytas i en underjordsgruva. I anslutning till
påslaget ned i gruvan kommer ett malmupplag och gråbergsdeponier att
anläggas. Malmen kommer att transporteras med lastbil från Fäbodtjärn till
Vargbäcken för anrikning.
I Vargbäcken kommer malmen att brytas i ett mindre dagbrott. Malmupplag och
gråbergdeponi kommer att anläggas. Som nämnts ovan kommer även ett
anrikningsverk att anläggas. Malmerna kommer att krossas och eventuellt
försorteras. Avfallet från försorteringen (metasediment) av malm från Fäbodtjärn
kommer att transporteras tillbaka till Fäbodtjärn.
Restprodukten från anrikningsverket, så kallad anrikningssand, kommer att
omhändertas i anslutning till anrikningsverket. Guldkoncentratet transporteras
från anrikningsverket med lastbil.
Till båda gruvorna kommer även vattenhanteringsanläggningar, infrastruktur
med mera.
En översiktlig layout över gruvorna visades (sid 11 i bifogat bildmaterial). Exakt
utformning av anläggningarna är inte fastställd ännu. Vid Fäbodtjärn kommer en
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ramp ner i underjordsgruvan att anläggas, troligen anläggs denna norrifrån.
Troligen kommer bolaget att anlägga en ny tillfartsväg ut till väg 1003 för att
minska transportsträckan. I det ungefärliga läget för den planerade nya
infartsvägen finns i dagsläget en vinterväg.

Fyndighet och geologi
Bolaget söker tillstånd för brytning av (preliminärt) 250 000 ton malm.
Brytningen i Fäbodtjärn kommer att ske i underjordsgruva genom modifierad
skivpallbrytning. I snitt kommer ca 50 000 ton att brytas årligen och brytningen
beräknas pågå i cirka 6-8 år.
Samebyn undrar vad "öppen mot djupet" innebär. Bolaget svarar att de
undersökningar som man gjort hittills visar på höga guldhalter även i de
djupaste undersökta delarna av bergmassan. Man har alltså inte hittat någon
begränsning mot djupet.

\\ramse\pub\sto3\wvr\2016\1320020893\3_teknik\m\dokument\beskrivningar\samråd\rennäring\rans\samrådsmöte 20161024\protokoll samrådsmöte rans botnia 20161024_för justering av rans.docx

Bolaget berättar också att man under pågående drift i gruvan kontinuerligt också
prospekterar vidare för att få en bättre kännedom om hur fyndigheten ser ut.
Samebyn undrar hur det egentligen är med drifttiden, är det verkligen bara den
korta tidsrymd som ansökan omfattar eller kan man förvänta sig att brytningen
fortsätter? Bolaget svarar att man idag inte kan säga så mycket om det. I
ansökan kommer man att yrka på en drifttid som motsvarar den idag kända
fyndigheten som man planerar att bryta. I det fall fortsatt prospektering visar att
det finns mer malm som är intressant att bryta kan man komma att ansöka om
tillstånd för fortsatt drift. Handlar det om en mindre utökning kan det eventuellt
göras via ett så kallat ändringstillstånd. Alternativet är ett helt nytt tillstånd likt
det bolaget nu planerar att ansöka om. I vilket fall som helst kommer en sådan
eventuell framtida utökning kräva en ny prövning där samebyn kommer att ha
samma möjligheter att medverka som i den nu förestående.
Samebyn säger då att det alltså kan komma att handla om en längre tids
påverkan än den vi talar om idag. På det svarar Bolaget att ja, så kan det vara
men det kan vi inte sia om i nuläget. Rennäringen säger här att de har en
avsevärt längre tidshorisont för sin planering än den brytningstid bolaget tid nu
anger (6-8 år).
Anrikning
Samebyn frågar om bolaget verkligen klarar att jobba i tältmiljö (avseende
anrikningsverket i Vargbäcken). Bolaget svarar att ja, det klarar man. Tältet blir
inte stort, gravimetrin innebär att man inte behöver så stor yta. Vidare ska
verksamheten i tältet, dvs anrikning bara pågå under sommarhalvåret. Tältet
kommer placeras på någon form av hårdgjord yta.
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Avfall: gråberg
Vid Fäbodtjärn kommer preliminärt ca 175 000 ton gråberg från diorit att
uppkomma. Årligen beräknas ca 30 000 ton att uppkomma. Metasediment (och
mafisk bergart) uppkommer från inslag, stross och inre gråberg, preliminärt ca
130 000 ton (25 000 ton/år).
Totalt uppkommer därmed cirka 300 000 ton gråberg vid Fäbodtjärn.
Avfall: Anrikningssand
Totalt uppkommer preliminärt ca 550 000 ton anrikningssand. 275 000 ton
kommer från Fäbodtjärn och 200 000 – 275 000 ton från Vargbäcken. Mängd
sand från upparbetning av Vargbäcken malm beror på avskiljning i försortering.
Årligen uppkommer ca 80 000 ton då båda gruvorna är i drift.
Vattenhantering
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Avbördning av överskottsvatten sker från klarningsbassänger till närmast
belägna lämpliga recipient via diken (se vidare nedan). Kontroll av vattenkvalitet
på utgående vatten planeras ske vid klarningsbassängerna.
Bolagets tydliga målsättning är att det vatten som avbördas ska vara av sådan
kvalitet att det inte ska vara hälsofarligt vare sig för människa, djur eller natur.
Detta kommer att regleras i tillståndet och följas upp med kontroller av
verksamheten, vilka i sin tur kommer att följas upp av tillsynsmyndigheten
(Länsstyrelsen).
Samebyn nämner att det är en vattendelare uppe vid gruvan (Fäbodtjärn) som
gör att vattnet från gruvan inte kommer att rinna mot renhagen som ligger
sydöst om gruvan. Björn säger att vattenkvaliteten på utgående vatten från
gruvområdet ska vara acceptabel, vilket alltså kommer att styras och följas upp
med villkor och kontroller enligt ovan. Fritt strövande större djur såsom ren och
älg kommer inte att komma åt vattnet från bassänger inne på gruvområdet;
stängsel kommer att sättas upp kring dessa.

Efterbehandling
Samebyn undrar vad det är för skillnad på kvalificerad och icke kvalificerad
täckning? Kvalificerad täckning utförs på material där det finns risk för att
miljöstörande ämnen kan komma att lakas ut när materialet vittrar i kontakt
med luftens syre. Detta är en process som kan fortgå under lång tid om inte
lämpliga efterbehandlingsåtgärder vidtas.
Transporter
Verksamheten medför transporter av malm från Fäbodtjärn som kommer att
utföras under sommarhalvåret, april till oktober. Som mest innebär
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verksamheten i storleksordningen 2 170 stycken transporter av malm per år
enkel väg. Antalet transporthändelser är dubbelt så många, då lastbilarna även
kör tillbaka.
Därutöver tillkommer persontransporter och transporter av insatsvaror
(sprängmedel, diesel etc.)

5

Konsekvenser och möjliga skyddsåtgärder - Rennäringsanalys
Samebyn berättar att på Rågoholmen får både Rans och Malå samebys renar
vistas.
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Tobias påpekar att Göran nämner att "Riksintresse eller inte, alla marker kan
vara viktiga för samebyn". Riksintressebegreppet är lite tokigt för samebyarna.
Verksamheten kan kanske bli ett stort hinder för samebyn och man ser risker
med att det kanske kommer strukturella förändringar som konsekvens av
planerna. Det kan t.ex. hända ett något renskötselföretag får stryka på foten
inom samebyn. Att betesro och merarbete uppkommer osv. Kan avhjälpas med t
ex hjälpmedel, kompensation, utfodring, spärrstängsel. Långsiktig uppföljning
viktig.
Samebyn gillar inte den tidplan som är satt för arbetet som sådant. De har
problem med att hinna läsa in sig i den omfattning de skulle behöva vilja. Göran
nämner att det kanske ser lite bättre ut i mitten av november med tid. De kan
eventuellt köpa tjänsten från SSR om bolaget går med på att bekosta detta. Det
är också så att det trots allt är samebyn som har bäst koll på sina marker och sin
verksamhet. Det är helt ok att för bolaget ringa och "tjata" säger Göran.
Bekräfta gärna utskick med ett telefonsamtal.
Konsulterna kan inte göra förändringar i tidplanen, det är en sak för bolaget att
besluta i samråd med samebyn. Vi jobbar på utifrån den tidplan som ligger och
har en tät dialog.
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Bilaga C.1.16

Rans sameby
Att Göran Jonsson
Sandås 203
924 94 SORSELE
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Planskiss för angivelse av yta totalt markanspråk,
Vindelgransele gruvor, Fäbodtjärn
Hej!

Datum 20161208

På samrådsmöte 2016-10-24 åtog vi oss att återkomma med en planskiss som
visar vilken yta det angivna totala markanspråket avser. Bifogat finner ni en
preliminär planskiss visande Botnia Explorations mest uppdaterade förslag till
lokalisering för de huvudsakliga anläggningar bolaget planerar vid Fäbodtjärn.
Vi har även lagt in den eventuella moräntäkten på den plats vi bedömer som
mest lämplig.

Ramböll Sverige AB

Det kommer att tillkomma några byggnader, några uppställningsytor. Dessa
kommer att placeras i direkt anslutning till på kartan markerade anläggningar,
inom något av de områdena markerade malmupplag (dvs. det ena används för
malm och det andra för byggnader).

bjorn.winnerstam@ramboll.se

Box 17009, Krukmakargatan 21
104 62 Stockholm
T: +46-10-615 60 00
D:
F: +46-10-615 20 00
www.ramboll.se

Totala ytan innanför den yttre gula begränsningslinjen är ca 23 ha.
Observera att bolaget för närvarande inte har för avsikt att stängsla in hela
området, endast vissa anläggningsdelar såsom nedfart (ramp) underjordsgruva
samt vattenbassänger.
Bolaget har för avsikt att inom kort ta fram en officiell uppdaterad layout och
skicka denna till samebyn för kännedom. Samma uppdaterade layout kommer
också att tillhandahållas inom ramen för arbetet med rennäringsanalysen.

Ramböll Sverige AB
Org nr 556133-0506

bnwmse161208083742

1(2)

Med vänlig hälsning
Ramböll Sverige AB på uppdrag av Botnia Exploration

Björn Winnerstam
D 010 615 64 16
M 070 260 18 50
bjorn.winnerstam@ramboll.se

2(2)

bnwmse161208083742
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Bilaga
Planskiss totalt markanspråk Fäbodtjärn relativt planerade anläggningar.

Bilaga C.1.17

PM Layout Fäbodtjärn alt.
2a
Uppdrag
Beställare
Från
Till

Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Botnia Exploration AB
Björn Winnerstam
Bengt Ljung, Botnia Exploration

Datum 201612231
Ramböll Sverige AB
Box 17009, Krukmakargatan 21
104 62 Stockholm

T: +46-10-615 60 00
D: +46 (0)10 615 64 16
F: +46-10-615 20 00
www.ramboll.se
Unr 1320020893

Ramböll Sverige AB
Org nr 556133-0506

Bilaga: Layout alternativ 2a, daterat 2016-12-21.
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1.

Inledning
Föreliggande PM med bilaga ska betraktas som en del i samrådsunderlag i
pågående samråd för Botnia Explorations planerade tillståndsansökan för
kommersiell brytning av fyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken, Lycksele
kommun.
PM:en syftar till att för Rans sameby redovisa den mest aktuella layouten för
verksamhetsområdet vid Fäbodtjärn. Syftet är att samebyn ska få ta del av de
mindre förändringar som skett i och med det planeringsarbete som pågått
parallellt med samrådet. Kartan redovisar även koncept för detaljer som tidigare
inte framgått av kartmaterial, såsom vissa planerade diken, stängsel och
vägbommar som bolaget bedömer skulle kunna vara av intresse för samebyn.
Bilagd karta redovisar alltså det förslag till layout som bolaget anser bäst
motsvarar det utförande som kommer att visas i den faktiska ansökan. Detta
förslag är därmed det som är mest relevant för samebyn att använda om man
bedömer det lämpligt att värdera verksamhetsområdets utformning i detalj.
Ytterligare smärre justeringar kan dock komma att ske, exempelvis motiverade
av synpunkter från samebyn, eller andra hänsyn.

2.

Planerad verksamhet
Planerad verksamhet har tidigare beskrivits i skriftligt samrådsunderlag samt vid
samrådsmöte 20161024, med tillhörande protokoll.
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I bilagd karta har ett flertal detaljer tillkommit: stängsel, vägbommar,
avskärande diken, uppställningsytor, byggnader etc. Ytterligare detaljer kan
komma att redovisas i slutlig ansökan till Mark- och miljödomstolen.
Principen avseende diken är följande: bolaget planerar avskärande diken för att
förhindra att opåverkat vatten från omgivningarna kommer in till avfallsupplag
och övriga upplagsytor. Vattnet leds istället runt upplagen. I yttre kant av
gråbergs- och malmupplag anläggs uppsamlande diken. Syftet med dessa är
uppsamling av vatten som varit i kontakt med avfallet, för kontroll, avskiljning
av finmaterial i klarningsbassäng innan avbördning till recipient (Kvarnbäcken).
Avbördningen sker via befintliga diken, vilka därför behöver rensas eller
fördjupas något. Diken/ledningar för att koppla ihop uppsamlande diken med
klarningsbassäng och varandra tillkommer också.
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Principutformning för planerade diken redovisas i figur 1. Dikena bedöms
komma att vara ca 1-1,5 m djupa och ca 1,5-2 m breda.

Figur 1. Principutformning diken kring avfallsupplag.
Arbetsvägar för att kunna ta sig till alla anläggningar kommer också att
anläggas. Dessa ligger inom de avskärande dikena som markerats på kartan.
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Ärendebeteckning

2481-106-07
Björn Winnerstam
Ramböll AB
Bjorn.Winnerstam@ramboll.se

Länsstyrelsens synpunkter efter samråd med Botnia
Exploration Holding AB om gruvbrytning vid
Vindelgransele, Lycksele kommun
Länsstyrelsen lämnar här sina samlade och slutliga synpunkter efter samråd
med Botnia Exploration Holding AB (bolaget) som avser att söka tillstånd
till gruvbrytning vid de s.k. Vindelgranselegruvorna Fäbotjärn och
Vargbäcken i Vindelgransele, Lycksele kommun.
Länsstyrelsen framhåller att de tidigare lämnade samrådssynpunkterna
2017-04-07 ska beaktas i tillägg till de som lämnas här.
Eventuella sent inkomna samrådsprotokoll och synpunkter från Svenska
Kraftnät, Lycksele kommun och eventuella övriga samrådsparter, om den
kompletterande information som bolaget nu har lagt till i samrådsunderlaget
daterat 2017-05-10 ska biläggas ansökan.
Bolaget uppmärksammas om att miljöbedömningsförordning (2017:966) har
trätt i kraft 2018-01-01. Enligt övergångsreglerna ska samråd som
genomförs efter 2018-01-01 genomföras enligt kraven denna förordning.
Samrådsärendet kommer att avslutas med detta meddelande.
Samrådsförfarandet
Ett reviderat samrådsunderlag inkom till Länsstyrelsen 2017-05-10 med
ytterligare information om den ändrade planen för gruvverksamhet vid
Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ytterligare samrådshandlingar inkom 2017-0703 med samrådsredogörelse och protokoll från samråd med berörda parter
och allmänheten. Ett protokoll från samråd med Svenska kraftnät inkom
2018-02-14.
Bolaget har hållit detta kompletterande samråd skriftligen med
Länsstyrelsen. Kommunikationen under samrådet har huvudsakligen skett
via e-post. Det framgår inte av samrådshandlingarna om Lycksele kommun
har lämnat synpunkter om det ändrade samrådsunderlaget. Kommunens
eventuella synpunkter ska biläggas samrådshandlingarna till ansökan om
tillstånd. Vad beträffar samrådsförfarandet i övrigt anser Länsstyrelsen att
bolaget har genomfört samrådet på ett tillfredsställande sätt.
Länsstyrelsen har i ett tidigare meddelande daterat 2017-04-07 lämnat
synpunkter om det första samrådsunderlaget och om genomförandet av det
första samrådet. Av meddelandet framgår att planerad verksamhet
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automatiskt utgör betydande miljöpåverkan och att ett särskilt beslut om
detta inte ska fattas.
Länsstyrelsen påminner om att eventuella ändringar i den nu redovisade
planen för gruvverksamheten kan kräva nya samråd så att berörda parter får
möjlighet att lämna synpunkter innan ansökan kan prövas av domstolen.
Avgränsning och omfattning av samråd och ansökan
Tillståndsfrågor
Under samrådet har bolaget klargjort sin inställning till behovet av tillstånd
enligt miljöbalken kap. 7 (Natura 2000), kap. 9 (miljöfarlig verksamhet) och
kap. 11 (vattenverksamhet). Länsstyrelsen framhåller att ansökan måste
innehålla tillräckligt med information om den planerade verksamheten för
att domstolen ska kunna pröva om den sökta verksamheten innebär risk för
skada på Natura 2000-området och tillstånd krävs. Det är bolaget som
ansvarar för att inneha de tillstånd som krävs för planerad verksamhet.
Bolagets plan innefattar tillståndspliktig vattenverksamhet, bl.a. bortledande
av grundvatten. Markavvattning kräver tillstånd när åtgärden syftar till att
varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål. Detta syfte
uppfylls när man vidtar dikningsåtgärder som möjliggör exploatering av
marken, exempelvis genom anläggning av nya avbördningsdiken eller
fördjupning och rensning av befintliga avbördningsdiken. Diken som
anläggs för att avleda avloppsvatten eller dagvatten från en anläggning
kräver vanligen inte markavvattningstillstånd. Se bl.a. Mark- och
miljööverdomstolen, M7646-17.
Om bolaget inte söker tillstånd för täkt av morän från
Miljöprövningsdelegationen så ska ansökan till domstolen inkludera
ansökan om täkt i berörda delområden intill respektive gruva. Se
verksamhetskod 10.10 i Miljöprövningsförordningen. Länsstyrelsen
uppmärksammar att det för respektive täktområde ska finnas uppgifter om
följande: areal på brytningsområdet och verksamhetsområdet, volym
uttagbar morän, samt en täktplan som visar höjdförhållandena före brytning
och efter efterbehandling. I planen ska anges nivå på täktbotten och
grundvattenytans nivå under täktbotten (i skala 1:2 000 med höjdkurvor
med 1 meters ekvidistans). Miljökonsekvenserna från brytning av morän ska
också redovisas.
Angående teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning
Naturvärden
De geovetenskapliga naturvärdena i området bör kompletteras med
tillgängliga beskrivningar och bedömning av påverkan. I anslutning till
Vindelälven vid Vindelgransele finns det områden som anses ha högt
naturvärde, klass 2, i den regionala naturgrusinventeringen för Lycksele – se
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områdena med gul färg på kartan. Beskrivning av dessa områden finns i den
tryckta inventeringsrapporten som Länsstyrelsen kan tillhandahålla. Se
figuren nedan.
Arbetstider
Redovisa arbetstiderna för de olika verksamheter som planeras. Ni anger att
”Brytning och verksamhet planeras att pågå dagtid i tvåskift under hela
året.” Förtydliga/klargör vilka arbeten som omfattar både dag- och kvällstid.
Transporter
Redovisa alternativa vägval och planerat antal tunga transporter per dygn
mellan Fäbodtjärn och Vargbäcken och för andra alternativa utföranden.
Redovisa även antal tunga transporter i nollalternativet. Ange hur
transporter ska köras vid de angivna arbetstiderna och hur antalet transporter
fördelas i tid under dygnet.
Sprängning och losshållning
Redovisa beräknat antal sprängsalvor per år och salvstorlekar. Angående
brytningens omfattning har ni angivit att årligen beräknas att i snitt cirka 50
000 ton malm ska brytas, och som mest 120 000 ton. Vid Fäbodtjärn
beräknas årligen cirka 65 000 ton gråberg uppkomma och vid Vargbäcken
beräknas årligen mellan 20 000 till 30 000 ton gråberg uppkomma.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att kulturmiljöfrågorna är tillräckligt redovisade i
samrådet och förutsätter att de arkeologiska rapporter som redovisar de
frivilliga utredningarna bifogas i ansökan.
Rennäring
Ni redovisar att samråd har hållits med de tre samebyarna Malå sameby,
Grans sameby och Rans sameby. Det är angeläget att faktiska förhållanden
om renskötseln och rennäringen i gruvområdena inklusive störningsrisker
och bolagets förslag till åtgärder redovisas i ansökan. Det är synnerligen
angeläget att alla aspekter på möjligheter till samexistens mellan
verksamheten och renskötseln framgår i ansökan så att domstolen faktiskt
kan pröva frågan utifrån vad samebyarna och renskötarna har uppgivit i
samråden. Det är inte tillräckligt att bolaget och konsulter lämnar sin egen
bedömning av möjligheten till samexistens.
Energifrågor
Redovisning av energislag och energiförbrukning samt en plan för
hushållning bör ingå i ansökan. Ange vilka alternativa tekniker och
energislag som kan användas och motivera val utifrån energihushållning.
Redovisa även eventuella mervärden såsom bättre arbetsmiljö och mindre
underhållsbehov. Beskriv även möjligheterna till återanvändning och
materialåtervinning som har inverkan på både energihushållning och
hushållning av andra naturresurser.
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Vattenfrågor
Redovisa dimensionering av klarningsbassänger utifrån en angiven
nödvändig uppehållstid för vattnet. Ange hur grumling ska motverkas och
redovisa utgående vattens uppehållstid. Ange förutsättningar och krav för
beräkningar av dimensionering. Ange uppehållstider och sjunktider för
relevanta partikelstorlekar.
Tidigare lämnade samrådssynpunkter om miljökvalitetsnormer för vatten
och vattenförvaltningsfrågor behöver beaktas.
Dammar och dammsäkerhet
Sammanfattningsvis har Länsstyrelsen uppfattat informationen ni har lämnat
i samrådet om hanteringen av gruvvatten och vattenhållande dammar enligt
följande.
Den närmare lokaliseringen, utformningen och funktionen av vattenhållande
dammar och magasin har redovisats endast översiktligt i samråden. Vid
Fäbodtjärngruvan ska ingen deponi för anrikningssand anläggas och inga
stora vattenhållande dammar anläggs där. Vattnet från gruvorna och
gruvanläggningarna ska samlas upp i mindre magasin som placeras nära
respektive anläggning och vattnet leds sedan vidare till ett klarningsmagasin
innan det släpps till respektive primärrecipient, som är Kvarnbäcken vid
Fäbodtjärngruvan och Vargbäcken vid Vargbäckengruvan. Båda
recipienterna ingår i Vindelälvens Natura 2000-område.
Vid Vargbäckengruvan anläggs ett ”torrt” sandmagasin som uppges avge
marginella mängder dränagevatten. Vatten från klarningsbassängen ska tas
till anrikningsverket vid behov. Renat vatten ska släpas till Vargbäcken via
tillfartsvägens dike.
Länsstyrelsen kan i nuläget inte bedöma dammsäkerhetsfrågorna för de
vattenhållande anläggningarna eftersom uppgifterna om dessa ännu är
otillräckliga. Beskrivningen av vattenhållande dammar i ansökans tekniska
beskrivning och i miljökonsekvensbeskrivningen ska göras enligt GruvRIDAS. Bolaget rekommenderas att vid behov rådgöra med Svenska
kraftnät som ansvarar för dammsäkerhetsfrågorna.
Figur: Kartan nedan är hämtad ur Länsstyrelsens webbgis. Den visar
Vindelälvsåsen vid Vindelgransele. Naturvårdsklass II. Utdraget motsvarar
delkarta A7 (Topografisk karta 23 I Malå) i ”Inventering av naturgrus över
och under grundvattenytan samt restprodukter inom Lycksele
grusförsörjningsområde.” Länsstyrelsen Västerbottens län.
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Thomas Rydström
Miljöhandläggare

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har
därför ingen namnunderskrift.
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