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Sammanfattning
Botnia Exploration AB (nedan bolaget) planerar att driva två mindre guldgruvor,
Fäbodtjärn och Vargbäcken, i Lycksele kommun, Västerbottens län, med brytning
av malm under och ovan jord samt anrikning. Planerad verksamhet kommer att
generera restprodukter i form av framförallt gråberg och anrikningssand. Bolagets
planerade verksamhet omfattas av förordningen om utvinningsavfall (SFS
2013:319) och bolaget ansöker om ett sådant tillstånd som avses i 9 eller 11 kap.
miljöbalken. Som en del av ansökan har innevarande efterbehandlingsplan
upprättats.
Respektive verksamhetsområde vid Fäbodtjärn och Vargbäcken kommer att bestå
av:
Uppställningsytor inkl. parkering, bodar och tält, malmupplag, vägar, osv.
Diken för vattenhantering
Klarningsbassänger
Gråbergsupplag
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Verksamhetsområdet vid Vargbäcken kommer dessutom att bestå av ett dagbrott
och ett sandupplag, för anrikningssand. I Fäbodtjärn kommer en ramp, nedfart,
till underjordsgruvan att finnas.
Den övergripande strategin för hantering av gråberget och anrikningssanden är
att i) hindra oxidationen av sulfider i de potentiellt syrabildande metasedimenten
från Fäbodtjärn genom återfyllning under jord och ii) säkerställa att
anrikningssanden är nettobuffrande genom tillsatts av flygaska.
Upplagen kommer endast att innehålla nettobuffrande material som inte behöver
kvalificerad täckning med tätskikt. Därmed blir målet med efterbehandlingen att
minska direktexponering av människor och djur för gråberget och
anrikningssanden samt minska risken för partikelspridning orsakad av vind- och
vattenerosion genom en enkel täckning och växtetablering.
Risk för fallolyckor och drunkning i dagbrottssjön skall minskas genom att block
placeras längs hela klippkanten i terrängen samt släntning av strandkanten så att
djur kan ta sig upp från vattnet.
Den övergripande strategin för efterbehandling vid gruvorna är att återställa
ytorna som tagits i anspråk så att de smälter in i omgivande natur och lämpar sig
för skogsetablering. Generellt kommer en naturlig återväxt av skog att främjas. På
slänter där erosionsrisk föreligger sprutsås gräsfröer för att binda markytan. På
plana ytor bereds marken så att inhemska arter etableras.
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För respektive delområde består åtgärderna av att:
Minska direktexponering och partikelspridning genom att täcka icke
reaktivt gråberg och anrikningssand för att gynna växtetablering.
Återställa övriga ytor (uppställningsytor, vägar och diken) genom
markberedning för växt- och skogsetablering.
Återfylla klarningsbassängen (Fäbodtjärn) och mellanlagringsbassängen
(Vargbäcken) för att skapa våtmarker.
Skapa en vattenspegel i Vargbäckens klarningsbassäng
Placera block längs hela klippkanten i dagbrottssjön för att undvika
fallolyckor samt släntning av strandkanten så att djur kan ta sig upp från
vattnet.
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Några diken som avvattnar respektive områden bibehålls, motsvarande dagens
situation.
Mellanlagring av potentiellt syrabildande metasediment sker under det första
verksamhetsåret vid Fäbodtjärn, medan tillräckligt utrymme för återfyllning
skapats underjord. Under första året kommer mellanlagring av metasediment
(upp till cirka 50 000 ton) att ske ovan jord tills brytningen avancerat så långt att
återfyllning kan påbörjas i delar av gruvan (kan ske när nedre pallen i varje
huvudnivå brutits). Gråberget förs sedan tillbaka och återfylls i gruvan i takt med
att malm transporteras upp till markytan. Under resterande drifttiden kommer
delar av metasedimenten (från tvärtorer och stross från nästa huvudnivå) som
bryts tillfälligt att behöva lagras på mellanlagret, medan en del kan återfyllas
direkt.
Efterbehandling av övriga delar av verksamhetsområdena kan först ske efter att
verksamheten upphört.
Kontroll under efterbehandlingsfasen fokuserar främst på att de föreslagna
åtgärderna (täckning och sådd) utförs enligt specifikation. Efter avslutade
efterbehandlingsåtgärder föreslås effekten av efterbehandlingen kontrolleras
genom provtagning av ytvatten i Kvarnbäcken i Fäbodtjärn samt i
klarningsbassängen och dagbrottsjön i Vargbäcken.
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1.

Bakgrund
Botnia Exploration AB (nedan bolaget) planerar att driva två mindre guldgruvor i
Lycksele kommun, Västerbottens län, med brytning av malm under och ovan jord
samt anrikning. Planerad verksamhet kommer att generera restprodukter i form
av framförallt gråberg och anrikningssand.
Respektive verksamhetsområde kommer att bestå av uppställningsytor, vägar och
diken, upplag för gråberg och anrikningssand, klarningsbassäng, malmplan och
gruvorna.
Bolagets planerade verksamhet omfattas av förordningen om utvinningsavfall
(SFS 2013:319) och bolaget ansöker om ett sådant tillstånd som avses i 9 eller 11
kap. miljöbalken. Som en del av ansökan har en efterbehandlingsplan upprättats.
Efterbehandlingsplanen utgör Bilaga E till ansökan.

2.

Inledning

2.1

Administrativ information

2.2
2.2.1

Verksamhetsutövare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Telefon
Ombud i kommande
tillståndsprövning

Botnia Exploration AB
556721-7954
Bengt Ljung
070-543 16 05
Advokat Magnus Fröberg
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Kommun
Tillsynsmyndighet

Lycksele kommun
Länsstyrelsen Västerbottens län

Gällande beslut och tillstånd
Bearbetningskoncession
Bolaget har av Bergmästaren beviljats bearbetningskoncession enligt Minerallagen
(SFS 1991:45) för fyndigheten i Vargbäcken (nordost om Vindelgransele) och i
Fäbodtjärn (sydväst om Vindelgransele). För Vargbäcken (Vargbäcken K nr 1)
beviljades bearbetningskoncession 2003 och för Fäbodtjärn (Fäbodtjärn K nr 1)
erhöll bolaget bearbetningskoncession september 2016.
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2.2.2

Tillstånd provbrytning
För Vargbäcken erhölls tillstånd till provbrytning om 65 000 ton malm och gråberg
år 2011. Provbrytning av 15 000 ton utfördes 2011.
För Fäbodtjärn erhölls tillstånd till provbrytning om 25 000 ton malm och gråberg
2015. Provbrytning av 2 000 ton malm och cirka 15 000 ton gråberg och morän
utfördes 2017.

2.3

Koordinatsystem och höjdsystem
Som koordinatsystem gäller rikets koordinatsystem projektion Sweref 99 TM. Som
höjdsystem gäller rikets höjdsystem RH 2000.

2.4

Lokalisering
Gruvorna ligger på vardera sida om Vindelälven vid byn Vindelgransele, cirka 17
mil nordväst om Umeå och 1,5 mil väster om Kristineberg, (se Figur 1).
Den planerade verksamheten utgörs av två separata gruvor, Fäbodtjärn och
Vargbäcken, som kan bedrivas var för sig. Fäbodtjärn ligger cirka 2 km sydväst
om Vindelälven i utkanten av ett myrområde. Väg 1003 passeras cirka 300 m från
verksamhetsområdet. Vargbäcken ligger cirka 1,5 km nordöst om Vindelälven på
sluttningen till berget Granselliden. Närmaste bebyggelse är husen i byn
Vindelgransele, på respektive sida av älven. Utmed Vindelälven passerar väg 363.
Fyndigheterna ligger i ett område med historisk och pågående gruvdrift,
exempelvis ligger Kristinebergsgruvan cirka 15 km öster om de planerade
guldgruvorna. Prospektering har utförts och utförs av bolaget, i kringliggande
områden till aktuella fyndigheterna.
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Figur 1

2.5
2.5.1

Översikt över området.

Områdesbeskrivning
Skyddade områden
Natura 2000 är ett nätverk inom EU för bevarandet av den biologiska mångfalden
genom att hindra utrotandet av skyddsvärda arter och livsmiljöer listade i det så
kallade fågeldirektivet (EU direktiv 2009/147/EG) och art- och habitatdirektivet
(EU direktiv 92/43/EEG). Vindelälven med biflöden utgör ett Natura 2000-område.
Vindelälven tillhör även en av de fyra nationalälvarna i Sverige och är enligt 4
kapitlet 6§ miljöbalken riksintresse för vattendrag och skyddad mot framtida
vattenregleringar eller vattenöverledningar för kraftändamål. Vindelälven är
dessutom utpekat som ett Ramsarområde. Det innebär att älven och dess biflöden
(dock ej hela avrinningsområdet) är utpekat som viktigt våtmarksområde i
enlighet med Ramsarkonventionen.
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Längs med Vindelälven finns områden av riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård och friluftsliv.
2.5.2

Planförhållanden
De planerade anläggningarna ligger inte inom detaljplanerat område och är
förhållandevis långt från bebyggelse. Lycksele kommuns senaste översiktsplan är
antagen juli 2006 och revidering av planen påbörjades under våren 2016. De
planerade anläggningarna ligger inte inom områden som särskilt beskrivs i
översiktsplanen.

2.5.3

Miljökvalitetsnormer
Vindelälven är en vattenförekomst och därmed gäller försämringsförbudet enligt
(HaVS, 2013)1. Genomgång av påverkan av kvalitetsfaktorer görs i Bilaga C.3 i
ansökan med konstaterande att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten inte
kommer att överskridas.
Miljökvalitetsnormer för luft syftar till att skydda människans hälsa.
Skyddsåtgärder i form av damningsbegränsande åtgärder kommer att vidtas vid
upplagen samt vid behov vid transporter av bergmaterial i samband med
efterbehandlingsfasen. Skyddsåtgärderna begränsar damning och innehåll av
partiklar i luften och verksamheten bedöms inte medföra överskridande av
miljökvalitetsnormerna.

2.5.4

Rennäring
Renskötsel i området bedrivs av Gran, Malå samt Rans samebyar. Svaipa sameby
har flytträtt i området och betesrätt endast i samband med flyttning. För att
beskriva rennäringen i området samt analysera de konsekvenser som
verksamheten medför har rennäringsanalyser utförts för Grans, Malå och Rans
samebyar, vilket beskrivs i Bilaga C i ansökan.

2.5.5

Övriga värden
För påverkan på övriga värden kopplat till verksamhetsområdena hänvisas till
Bilaga C i ansökan.

2.6
2.6.1

Hydrologiska förhållanden
Ytvatten
Den planerade gruvverksamheten ligger inom avrinningsområdet för Vindelälven.
Fäbodtjärn ligger i övre delen av avrinningsområdet för bäcken Kvarnbäcken som
rinner ut i Vindelälven och Vargbäckenfyndigheten ligger vid övre delen av bäcken
Vargbäcken som också den rinner ut i Vindelälven.

1

HaV. (2013). Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19).
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Vindelälven har sitt ursprung i Sarviestjåhkamassivet i Arjeplogs kommun,
Norrbottens län. Älven varierar snabbt och kraftigt i vattenstånd vid nederbörd
och snösmältning.
Kvarnbäcken är ingen vattenförekomst enligt VISS men dess nedre del utgör en
del av Natura 2000-området ”Vindelälven med biflöden”. I de övre delarna av
Kvarnbäcken är hela bäckfåran kraftigt påverkad av gamla tiders uträtning och
dikning. I nedre delen har det funnit en kvarn. Området är inte ett Natura 2000område, det är flackt och strömhastigheten är relativt låg.
Lill-Fäbodtjärn är en mycket grund, avsänkt, tjärn som saknar fisk och bedömdes
vid naturvärdesinventeringen ha lågt naturvärde eftersom den är tydligt påverkad
av skogsbruk och dikningar. Tjärnarna utgör inte vattenförekomster där
miljökvalitetsnormerna gäller.
Vargbäcken är ingen vattenförekomst enligt VISS men utgör en del av Natura
2000-området ”Vindelälven med biflöden”. 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 är begränsad. De nedre delarna av Vargbäcken består
av en naturlig opåverkad bäcksträcka sett till form, struktur och de stora
variationerna i flöde och har högt naturvärde. Under delat av året torkar vissa
sträckor ut.
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Figur 2
2.6.2

Översikt över bäckarna.

Grundvatten
Grundvattnet strömmar generellt från högre till lägre liggande terräng. I lite större
skala sker alltså grundvattenströmningen från de bägge verksamhetsområdena,
ned mot Vindelälvens dalgång.
Den vänstra (östra) stranden vid Vindelgransele och både västra och östra
stranden ytterligare norrut utgör en grundvattenförekomst i jord med
benämningen SE722540-161710. Den kemiska grundvattenstatusen har
klassificerats till God och likaså har den kvantitativa statusen klassificerats till
God. Inga provtagningar av grundvatten ligger (enligt VISS) till grund för denna
kvalificering.
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Vid östra och nordöstra (vänstra) älvstranden finns ett område med älvsediment i
form av sand och grovsilt och finsand (SGU, Karttjänst)2. 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.
Fäbodtjärn
Jordlagren i området vid Fäbodtjärn domineras av morän och torv där 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, och
ut mot det närliggande området där mellanlager för metasediment och
gråbergsupplag för diorit planeras anläggas, uppgår torvdjupet till mellan 0 till 1
m. Torven underlagras av cirka 3 till 5 m morän. I de yttre delarna av området vid
planerat gråbergsupplag för diorit finns morän vid markytan.
Grundvattennivåerna ligger generellt marknära (0-0,5 m under markytan) vid
myrområdena i Fäbodtjärn. Vid områden med morän i dagen i Fäbodtjärn ligger
grundvattenytan 1,5-2 m under markytan.
Vargbäcken
Jordlagren i området vid Vargbäcken 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 m. Vid platsen för planerat sandupplag,
Vilmyran, uppgår torvdjupet till cirka 3 m i de mer centrala delarna och någon
meter i de yttre delarna. Torven underlagras i sin tur av cirka 1,5 m morän.
Vattendjupet i tjärnen är cirka 1 m. Jorddjupet i områdena runt myren är ungefär
det samma som vid dagbrottsområdet.
Grundvattennivåerna ligger generellt marknära (0-0,5 m under markytan) vid
myrområdena Vilmyran i Vargbäcken. I området kring fyndigheten i Vargbäcken
ligger grundvattenyta på ett djup av 1,5 m eller mer, normalt nere i övre delen av
berggrunden.

3.

Beskrivning av planerad verksamhet

3.1

Fäbodtjärn

3.1.1

Mineralisering och geologi
I Fäbodtjärnsfyndigheten förekommer guldet i en större kvartsgång bildad i
metasediment. I Figur 3 visas kvartsgången med vita linjer i dess horisontella
utsträckning, frilagd i ytan i samband med dikesgrävning (liggväggens
metasediment syns vid stegen). Intill kvartsgången finns en mafisk gångbergart

2

SGU, Kartverktyg. https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter
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(som är cirka 0,1-4 m tjock). Den mafiska bergarten ligger huvudsakligen på
kvartsgångens hängvägg. Ungefär 20 m under kvartsgången ligger en större
intrusion av diorit.
Kvartsgången är cirka 180 m lång och har ett vertikaldjup på cirka 260 m och
stupar 55-70 grader, vilket innebär att den är cirka 320 m längs med
stupningsriktningen. Mäktigheten på kvartsgången uppgår till mellan 0,5 och 4 m
(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 3

3.1.2

Foto kvartsgången vid Fäbodtjärn.

Gruvan
Brytningen i Fäbodtjärn kommer i huvudsak att ske i underjordsgruva genom
modifierad skivpallbrytning. Skivpallbrytning innebär att malmkroppen delas in i
pallar som sektionsvis bryts ut. Metoden är en typ av så kallad
igensättningsbrytning, vilket innebär att tidigare brutet gråberg, i detta fall
metasediment (gråvacka), kommer att återfyllas i de hålrum som bildats i berget.
I Fäbodtjärn planeras pallarna till cirka 15 m höjd. Den planerade
brytningsmängden ned till 260 meters djup omfattar totalt cirka 250 000 ton, som
mest 120 000 ton per år. Brytningen beräknas pågå i 4 till 6 år.
8 av 35

Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

Malmen lagras på plats under vinterhalvåret och transporteras under
sommarhalvåret med lastbil till Vargbäcken för anrikning.
Nedfarten till underjordsgruvan kommer att ligga söder om fyndigheten. Nedfarten
kommer att bestå av en skärning genom jordlagren i markytan ned i
underliggande berg samt en bergtunnel fram till fyndigheten.
Det område som återfyllts med berg i samband med provbrytningen 2017 kommer
att stabiliseras, ex. genom injektering med cementslurry, innan underliggande del
av kvartsgången bryts ut.
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.
En översikt över den planerade gruvan presenteras i Figur 4.
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Figur 4

3.1.3

Verksamhetsområdet vid Fäbodtjärn.

Uppställningsytorna och vägar
Vid Fäbodtjärn kommer en ny utfart att anläggas direkt från verksamhetsområdet
ut till väg 1003, för tillfart och transporter till och från anläggningen. Transport av
malm från Fäbodtjärn sker sedan vidare till väg 363 till Vargbäcken.
Vid Fäbodtjärn etableras mobila byggnader, vilka inhyser omklädning, toaletter
och dusch. Det kommer även finnas bodar för service och uppställning av
arbetsmaskiner.

3.1.4

Diken och klarningsbassäng
Inläckande vatten till gruvan vid Fäbodtjärn kommer att pumpas till en
klarningsbassäng. Även uppsamlat vatten från övriga ytor, som malmupplag,
gråbergsupplag och mellanlager av metasediment, kommer att ledas till
klarningsbassängen. Efter magasinering och rening återanvänds vattnet i gruvan
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bl.a. som borrvatten. Överskott leds via befintligt dike till de övre delarna av
recipienten Kvarnbäcken.
När verksamheten upphör kommer delar av dikessystemet att återfyllas. Området
kommer att avvattnas med ett dike motsvarande situationen innan gruvbrytning.
3.1.5

Gråbergsupplag och mellanlager metasediment
Vid Fäbodtjärn uppkommer gråberg då ramp, tunnel, påslag, snedbana, inslag och
lastort/stross anläggs. Även mindre mängder inre gråberg kan uppkomma.
Bolaget kommer att sträva efter att minimera inblandning av gråberg vid brytning
av kvartsfyndigheten. Den totala mängden gråberg beräknas utifrån nu kända
förhållanden uppgå till cirka 313 000 ton. Gråberget består av diorit och av
metasediment. Dioriten uppkommer till största del då gruvans snedbana anläggs
och omfattar cirka 154 000 ton. Metasedimenten, som även har marginella inslag
av mafisk bergart, utgör totalt cirka 159 000 ton. Mängden metasediment
innefattar även en mindre mängd inre gråberg (cirka 16 000 ton). Det inre
gråberget följer med till anrikningsverket, där det vid behov avskiljs i försortering
och sedan förs tillbaka till Fäbodtjärn för återfyllning under jord. Årligen beräknas
totalt cirka 65 000 ton gråberg att uppkomma vid Fäbodtjärn.
En del av gråberget som uppkommer vid Fäbodtjärn kommer att återfyllas
kontinuerligt under drift i utförda inslag/tvärorter, i syfte att begränsa
markanspråk. Merparten av gråberget läggs dock upp på markytan i anslutning till
gruvan under driften. Gråberg av typ diorit läggs på gråbergsupplag. Den andra
gråbergstypen, från Fäbodtjärn, metasediment, särhålls, mellanlagras på separat
mellanlagringsyta ovan jord och återfylls successivt i underjordsgruvan i samband
med brytning, så kallad igensättningsbrytning.
Gråbergsupplaget innehållande diorit, vid Fäbodtjärn, kommer att uppta en yta på
cirka 1,6 ha och upplaget kommer i snitt att vara cirka 10 m högt, men kan bli
upp till 15 m högt.

3.1.6

Övriga upplag
Morän, torv och avbaningsmassor som uppkommer vid anläggning av gruvan
kommer att tillfälligt lagras för att kunna återanvändas i samband med
efterbehandling.
Sammanlagt kommer cirka 29 000 m3 torv och morän att mellanlagras.

3.2
3.2.1

Vargbäcken
Mineralisering och geologi
Guldfyndigheten i Vargbäcken förekommer huvudsakligen i branta 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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Fyndigheten är cirka 500 m lång, 200 m djup med en tvärgående bredd på cirka
30-40 m och en mäktighet hos kvartsgångarna från några centimeter till över en
meter (Figur 5). Även denna fyndighet är öppen mot djupet, det vill säga utförda
undersökningar har inte visat på att guldhalterna skulle minska påtagligt mot
djupet.

Figur 5

3.2.2

Kvartsgångar vid Vargbäcken i ytan.

Gruvan
Brytningen i Vargbäcken kommer att ske i den centrala delen av fyndigheten, som
ett dagbrott, i anslutning till 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, som mest 120 000 ton per år. Brytningen beräknas i nuläget att
pågå i 4-7 år.
Den slutgiltiga utbredningen på dagbrottet kommer att vara cirka 280 m långt, 50
m brett och 25 m djupt i snitt.
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 cirka 60 000 ton och som mest
cirka 120 000 ton malm. Totalt sett kommer malmupplaget att som mest
innehålla cirka 120 000 ton malm. Det motsvarar en yta om cirka 2 ha.
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3.2.3

Anrikningsprocess
Anrikningsverket lokaliseras till Vargbäcken och utgörs av exempelvis uppbyggd
av moduler eller bestående av tält på betongplatta. Anrikning planeras ske cirka 7
månader under sommarhalvåret, april till oktober.
I anrikningsverket upparbetas i genomsnitt 120 000 ton råmalm årligen.
Anrikningsprocessen omfattar först krossning/siktning i mobilt kross- och siktverk.
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, gravimetrisk upparbetning i flera steg
samt flotation. 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.
En översikt över den planerade gruvan presenteras i Figur 6.

Figur 6

Verksamhetsområdet vid Vargbäcken
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3.2.4

Uppställningsytorna och vägar
Vid Vargbäcken kommer befintlig skogbilväg, vilken ansluter till väg 363, att
användas för tillfart och transporter till och från anläggningen
Vid Vargbäcken etableras bodar, vilka inhyser omklädning, toaletter och dusch.
Det kommer även finnas bodar för service och uppställning av arbetsmaskiner på
yta av betong eller asfalt.

3.2.5

Diken och klarningsbassäng
Inläckande vatten till dagbrottet i Vargbäcken kommer att pumpas till en
mellanlagringsbassäng i anslutning till gruvan. Till denna leds även vatten från
malm- och gråbergsupplag samt yta anrikningsverk. Länshållning av moräntäkt
genom pumpning kan även komma att ske. Från bassängen leds vattnet vidare till
en klarningsbassäng som ligger i anslutning till sandupplaget för magasinering och
rening.
Till klarningsbassängen leds även vatten från sandupplaget. Det renade vattnet
pumpas tillbaka till anrikningsverket och överskott leds via dike till recipienten
Vargbäcken.

3.2.6

Gråbergsupplag
Vid Vargbäcken behöver inte uttag ske av det kringliggande gråberget, utan
dagbrottet anläggs helt i den centrala delen av den mineraliserade zonen av diorit
och kvarts. I anrikningsverket siktas och försorteras malmen och cirka 40-60 %
kan avskiljas som inre gråberg. Det inre gråberget består huvudsakligen av diorit.
Den totala mängden inre gråberg uppgår till mellan 170 000 till 240 000 ton.
Årligen beräknas mellan 25 000 till 80 000 ton uppkomma.
Där så är möjligt kommer inre gråberg från försortering av malmen från
Vargbäcken eventuellt även att återfyllas i dagbrottet. Merparten av gråberget
läggs på gråbergsupplag i anslutning till gruvan. Gråbergsupplaget vid Vargbäcken
kommer att vara cirka 2,6 ha. Höjden hos upplaget kommer att vara cirka 10 m
relativt omgivande mark, men kan bli upp till 15 m högt.

3.2.7

Anrikningssandupplag
Anrikningssanden utgörs av ofyndigt berg som avvattnas och avskiljs i
anrikningsprocessen. Anrikningssanden utgörs huvudsakligen av kvarts med
mindre inslag av diorit.
Totalt uppkommer cirka 460 000 ton anrikningssand (torr vikt), vilket motsvarar
cirka 270 000 kubikmeter upplagd sand. Cirka 230 000 ton utgörs av sand från
anrikning av malm från Fäbodtjärn och mellan 140 000 till 230 000 ton från
anrikning av malm från Vargbäcken. Årligen uppkommer totalt cirka cirka 115 000
ton. Sandupplaget kommer att vara cirka 5,2 ha.
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Anrikningssanden från Vargbäcken samt Fäbodtjärn med en tillsats av flygaska
klassas båda som nettobuffrande (Bilaga D, kapitel 5 i ansökan).

3.2.8

Övriga upplag
Morän, torv och avbanningsmassor som uppkommer vid anläggning av gruvan
kommer att tillfälligt lagras för att kunna återanvändas i samband med
efterbehandling.
Sammanlagt kommer totalt cirka 31 000 m3 morän och torv att mellanlagras.

4.

Övergripande mål med efterbehandling
Efterbehandling av respektive verksamhetsområdena sker i syfte att minimera
risken för negativ påverkan på människa och miljö. Vidare syftar
efterbehandlingsåtgärderna till att uppfylla relevanta miljömål och
miljökvalitetsnormer.

4.1

Skyddsobjekt
Gruvorna ligger på var sin sida av Vindelälven, inom dess avrinningsområde.
Markområdena som gruvorna kommer att ta i anspråk avvattnas genom bäckar
som rinner i älven. Även grundvattnet rinner från respektive område i riktning mot
älven. Längs älvstranden finns byn Vindelgransele där ett flertal fastigheter
använder grundvattnet som dricksvattenförsörjning. De identifierade
skyddsobjekteten är:
Ytvatten: Det primära skyddsobjekt är ytvatten som rinner från respektive
område till Kvarnbäcken respektive Vargbäcken innan dessa når
Vindelälven som är slutrecipienten.
Grundvatten: Grundvattnets generella riktning är från respektive
verksamhetsområde mot Vindelälvens dalgång.
Markmiljö: Markmiljön i området består främst av skogsmark och
sumpskog. Markområden ingår inte i Natura 2000 området eller är
skyddade på annat sätt.
Människor: Boende längs Vindelälven utnyttjar grundvatten som
dricksvatten.
Människor och djur som exponeras för damm via inandning och via födda
(bär, svamp och andra växter): i första hand genom damning och
spridning av metallhaltiga dammpartiklar från området.
Människor och djur som vistas i området

4.2

Övergripande åtgärdsmål
Det övergripande syftet med EBH-åtgärderna är att främja återetablering av skog
och ytor lämpliga för renbete, minska erosion och minska mängden vatten som
kommer i kontakt med upplagd gråberg och anrikningssand samt undvika
grumling i bäckarna.
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Ytvatten:
o metalltillskott i recipienten är så pass låga att det inte leder till
något betydande påverkan på vattenkvalitén
o Spridning av partiklar orsakad av markerosion och damning inte
påverkar grumligheten i vattnet
Grundvatten: Grundvattenkvalitén påverkas inte negativt nedströms
gruvorna
Markmiljö: En naturlig vegetation återetableras som stabiliserar markytan
och är lämplig för rennäring, utan att orsaka näringsläckage till
recipienten.
Ingen spridning sker via damning
Människor och djur skall kunna vistas i området på ett säkert sätt.

5.

Potentiell miljöpåverkan

5.1

Spridningsmekanismer
Utlakning
Generellt bedöms risken för spridning av grundämnen vara främst associerad med
förekomst av potentiellt syrabildande gråberg och anrikningssand som kan
oxideras och på lång sikt leda till att större mängder metaller frigörs.
De olika materialfraktioner som förväntas uppstå vid respektive gruva har
karakteriserats avseende dess potential för syrabildande samt
utlakningsegenskaper. Resultaten beskrivs i avfallshanteringsplanen (se bilaga D i
ansökan).
Karakteriseringen har visat att endast metasedimentet från Fäbodtjärn är
potentiellt syrabildande medan övrigt gråberg (diorit från Fäbodtjärn och
utsorterat inre gråberg från Vargbäcken) är potentiellt nettobuffrande. Dessa
fraktioner klassas om icke reaktivt och lakning från dessa bedöms inte orsaka
någon betydande påverkan av recipienten.
Anrikningssand från Fäbodtjärn (med tillsats av buffrande flygaska) klassas som
nettobuffrande. Den våtmekaniska anrikningssanden från Vargbäcken klassas som
nettobuffrande. Anrikningssanden från Fäbodtjärn genomgår flotation/avsvavling i
samband med anrikningen. Den syrabildande potentialen som restfraktionen av
sulfid kan ha kommer att neutraliseras med hjälp av flygaska för att säkerställa
att anrikningssanden blir nettobuffrande. Tillsats av flygaska sker som en del av
anrikningsprocessen innan anrikningssanden genomgår slutlig avvattning i
filterpressar, detta för att få en god inblandning.
Hanteringsstrategin utgår från att anrikningssand från Fäbodtjärn blandas med
buffrande material i form av flygaska. All anrikningssand, från Fäbodtjärn och
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Vargbäcken, kommer då enskilt eller sammanblandat att vara potentiellt
nettobuffrande.
Damning och partikelspridning
Risken för spridning av metallhaltiga partiklar genom erosion orsakad av vind och
nederbörd från upplagt gråberg bedöms vara liten med hänsyn till gråbergets
sammansättning med stor andel större partiklar till block. Damning kan
förekomma från det upplagda gråberget vid ogynnsamma vindar framför allt från
körvägar i samband med transport.
Anrikningssanden kommer att läggas upp med en fastgodshalt på cirka 85 vikt-%
(motsvarande naturfuktig sand). Risken för damning och erosion minskar
generellt jämfört med konventionell våt anrikningssand (i slurry) då segregering
av de finaste partiklarna på ytan minskar. Däremot kommer ytan på upplaget att
torka snabbare särskilt sommartid och under senhösten då sanden frystorkar i
ytskiktet vilket innebär att förekomst av damningsepisoder inte kan uteslutas.

5.2

Konceptuell modell
Bolaget har bestämt sig för att undvika upplägning av potentiellt syrabildande
metasediment ovan jord, detta för att minimera risken för sulfidoxidation och
bildandet av surt lakvatten. Allt potentiellt syrabildande gråberg från Fäbodtjärnen
kommer att återfyllas under jord i gruvan och kommer på sikt att befinna sig
under grundvattenytan när drift avslutats och grundvattenytan stiger. Förvaring
under vatten är ett effektivt sätt att hindra sulfidoxidationen och gråbergets
utlakning kommer då i princip att upphöra.
Efter att verksamheten avslutats kommer det att finnas ett gråbergsupplag vid
respektive gruva samt ett sandupplag vid Vargbäcken.
Anrikningssand från Fäbodtjärn kommer att behandlas med aska för att
säkerställa att den har ett överskott av buffrande kapacitet. All gråberg och
anrikningssand, som läggs upp ovan jord, kommer därför att vara nettobuffrande.
Detta resulterar i att inget surt lakvatten kommer att bildas.
Nederbörden som faller på upplagen och perkolerar genom täckskitet kommer att
laka materialen, även om inget surt lakvatten bildas. Upplagen kommer att
byggas med lutning som kommer att underlätta ytavrinning och minska
lakvattenbildning. Lakvattnet som uppstår kommer att transporteras genom
upplagen och slutligen nå grundvattnet. En andel av grundvattnet kan nå
bäckarna i området och sprida sig via ytvatten medan resterande del kommer att
transporteras med grundvattnet.
Den dominerande spridningsvägen för grundämnen, däribland metaller, från
gruvorna bedöms vara via grundvatten som läcker ut i bäckarnas övre delar.
Hydrologin och hydrogeologin i området har undersökts för att beräkna
vattenhastigheten och flöden i recipienten (se bilaga C3 och C4 i ansökan).

17 av 35

Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

5.3

Tillämpbara efterbehandlingsmetoder
Med hänsyn till att anrikningssand från Fäbodtjärn har ett lågt innehåll av
buffrande mineral, kommer buffringsförmågan i anrikningssanden att höjas genom
tillsats av flygaska, som en del av anrikningsprocessen. Detta så att ett överskott
på buffrande kapacitet erhålls och sanden inte är potentiellt syrabildande vid
upplagning, utan nettobuffrande.
Tack vare den föreslagna hanteringen finns inget behov av att täcka potentiellt
syrabildande anrikningssand för att hindra sulfidoxidationen och därmed av
kvalificerad täckning.
Vid efterbehandling av nettobuffrande utvinningsavfall är en s.k. enkel täckning en
vedertagen metod i Sverige. Samtliga gruvor som är idag i drift föreslår enkel
täckning i sina efterbehandlingsplaner, vid efterbehandling av icke syrabildande
utvinningsavfall. Detta gäller exempelvis LKAB:s gruvor i Norrbotten3,
Björkdalsgruvan4 och även Aitikgruvans5 icke reaktivt gråberg (s.k. miljögråberg).
De föreslagna konstruktionerna varierar något från gruva till gruva men består av
20-40 cm morän inklusive ett växtetableringsskikt som innehåller ibland slam.
Syftet med en enkel täckning är att främja växtetablering för att undvika erosion
och damning från upplagen. Växtetableringen i sig är också positiv ur
renbetessynpunkt.

6.

Riskbedömning

6.1

Säkerhet och olycksrisk
Efter avslutad verksamhet kommer rampen i Fäbodtjärn att vara återfylld.
Gråbergsupplaget kommer att vara den enda synliga förändringen i landskapet.
I Vargbäcken kommer sandupplaget och gråbergsupplaget att finnas kvar samt
dagbrottet.
Gråbergsupplagen byggs med lutning 1:3 och sandupplaget med lutning 1:5.
Upplagen täcks med vegetation. Upplagen bedöms vara stabila ur ett geotekniskt
perspektiv. Risk för sättningar och ras bedöms som små då sättningarna kommer
att ske under drifttiden och vegetationsskiktet kommer att bidra till att binda ytan
på upplagen.
Dagbrottet i Vargbäcken kommer att vattenfyllas och bilda en sjö vid cirka + 396
m, (cirka 1,5 meter under markytan) med klippväggar mot östra sidan (i princip
3

Eriksson, N. (2014) Konceptuell Efterbehandlingsplan. LKAB Kiruna
Tyréns. (2009). Tillståndsansökan omprövning Björkdalsgruvan, Bilaga 1 Efterbehandlingsplan.
Björkdalsgruvan AB.
5
Nils Eriksson (2012) Aitikgruvan – Efterbehandlingsplan, 2012-12-17. Reviderad efterbehandlingsplan –
Aitikgruvan. Utredning gjord på uppdrag av Boliden Mineral AB.
4
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delen av dagbrottet öster om befintlig skogsbilväg). Sjön kommer att vara djup
med mycket branta strandkanter. Det föreligger risk för fall vid dagbrottskanten
och det kan vara svårt för djur att ta sig upp från sjön och strandkanten stupar
mot botten.

6.2

Direkt exponering
Risken för direktexponering beror främst av damning som kan uppstå vid torra
väderlekar. Anrikningssanden består av en siltig fraktion som kan damma.
Gråberget består av block men även en finfraktion av stendamm kan förekomma,
som skulle kunna spridas med vinden.
Direkt exponering kan ske via inandning av damm och via föda för djuren som
betar gräs eller lavar täckt av damm.

6.3

Miljöpåverkan
Verksamhetsområdenas främsta miljöpåverkan består av utlakning av
grundämnen som finns i mineraliseringen. Dessa grundämnen kommer att
mobiliseras och kunna påverka yt- och grundvatten (se avsnitt 6.4 och 6.5).

6.4

Påverkan på ytvatten
Utlakningen som orsakas av nederbörden som infiltrerar genom täckskiktet och
perkolerar genom upplagen är den främsta källan till spridning av metaller från
verksamhetsområdena. Utlakningen orsakas av att materialets specifika yta ökar
när berget bryts. Vid Fäbodtjärn kommer gråbergsupplaget att vara källan till
utlakning medan sandupplaget och gråbergsupplaget vid Vargbäcken är de
främsta källorna till förhöjda halter av grundämnen i bäckarna.
Dagbrottssjön vid Vargbäcken bedöms inte påverka ytvattnet. Detta främst för att
metallhalterna i vattnet från dagbrottsjön kommer att vara låga och beroende på
att dagbrottssjön kommer att dräneras via grundvattenflöde över långa sträckor
innan utströmning till ytvatten sker, vilket ger goda förutsättningar för
fastläggning och utspädning.
Utlakningen, efter att områdena efterbehandlats, beräknas leda till haltökning av
vissa ämnen, i respektive bäck. Påverkan i Vindelälven bedöms som icke mätbar.
De beräknade halterna för både normalt och torrt år, för respektive vattendrag,
har sammanställts i Tabell 1 och Tabell 2. Resultaten baseras på resultaten från
utförda laktester (se Bilaga D, kapitel 5 i ansökan).
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Tabell 1

Ämne

6.5

Bakgrundshalter av utvalda ämnen i Kvarnbäcken (medel halt
uppmätt) och förväntad halt efter att efterbehandlingsåtgärderna
utförts, vid punkt P2. Spannet visar den beräknade halten för ett
normalt år och ett torrt år. Den beräknade medelhalten i recipienten,
Vindelälven redovisas i sista kolumn. Filtrerade prover.
Medelhalt
µg/l

Maxhalt
µg/l
10,8
0,4
0,05
1,1
10,2
55
0,3

Förväntad halt EBH-fas
µg/l

As
Cd
U
Cu
Ni
Zn
Pb

6,3
0,01
0,05
0,88
1,6
3,44
0,09

Tabell 2

Bakgrundshalter av utvalda ämnen i Vargbäcken (medel halt
uppmätt) och förväntad halt efter att efterbehandlingsåtgärderna
utförts, vid punkt U1. Spannet visar den beräknade halten för ett
normalt år och ett torrt år. Den beräknade medelhalten i recipienten,
Vindelälven redovisas i sista kolumn. Filtrerade prover.

Ämne

Medelhalt
µg/l

Maxhalt
µg/l

As
Cd
U
Cu
Ni
Zn
Pb

1,9
0,02
0,09
1,2
1,2
6,4
0,08

2,0
0,02
0,09
1,5
1,4
7,8
0,2

6,3-6,3
0,013-0,018
0,59-1,06
1,12-1,34
1,7-1,8
4,1-4,7
0,09

Vindelälven

Förväntad halt EBH-fas
µg/l
1,9-1,9
2,0-3,8
9,4-17,5
9,6-16,8
3,5-5,4
52-91
0,17

0,18
0,002
0,12
0,34
0,27
5,15
0,05

Vindelälven
0,18
0,002
0,12
0,34
0,27
5,15
0,05
0,18

Påverkan på grundvatten
Påverkan på grundvattenkvalitén bedöms som begränsad, främst beroende på att
den största delen av vattnet som infiltrerar upplagen för diorit vid Fäbodtjärn och
anrikningssand vid Vargbäcken, från vilka belastningen är högst, kommer att nå
ytvattnet. De små mängder lakvatten från upplagen som når grundvattnet
kommer att spädas ut i stor utsträckning med ökat avstånd från upplagen.
Området kring gruvan vid Fäbodtjärn har mestadels karaktär av
utströmningsområde, där grundvatten primärt strömmar lateralt och upp mot
markytan. Avrinningen från området sker till största delen i form av ytligt
grundvattenflöde till de diken som finns och därefter till Kvarnbäcken. Därmed
förväntas inte grundvattnets kvalitet påverkas annat än mycket lokalt. Vidare
detaljer återfinns bilaga C.4.1 till ansökan.
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Sandupplaget är placerat i ett utströmningsområde. Flödet från det
efterbehandlade sandupplaget vid Vilmyran kommer att ske ytligt i sanden och
den underliggande torven, därefter till allra största delen ut via det kvarvarande
diket in mot klarningsbassängen. Från bassängen strömmar vattnet vidare via de
omfattande dikessystemen som finns, mot Vargbäckens övre delar. Därmed
kommer inte grundvattnets kvalité att påverkas annat än mycket lokalt, eftersom
flödet sker via ytvatten i diken snarare än via grundvatten.
Dagbrottsvatten och lakvatten från gråbergsupplag vid Vargbäcken kommer att
bilda grundvattenflöde. Vattenkvaliteten kommer i bägge fall att vara god. En
extra säkerhet ges av den långa transportsträckan innan vattnet når enskilda
brunnar, grundvattenförekomst vid älvstranden eller ytvattendrag. Detta gör att
utspädning blir mycket stor. Förutsättningarna för olika typer av fastläggning i
marken genom naturliga processer blir också goda.
Vidare detaljer avseende påverkan på grundvatten till följd av planerad
verksamhet vid Vargbäcken finns i bilaga C.4.2 till ansökan.

6.6

Åtgärdsbehov
Då allt gråberg och anrikningssand hanteras så att de är nettobuffrande vid
uppläggning, för att säkerställa att inget surt lakvatten bildas, kommer
efterbehandlingsåtgärden att i första hand syfta till stabiliseras upplagens yta och
att minska risken för spridning i partikulär form.
Gruvan i Fäbodtjärn kommer att användas för återfyllning av metasediment, så
kallad igensättningsbrytning. Metasedimentet som tillfälligt lagras på markytan i
Fäbodtjärn är potentiellt syrabildande, men den tid det tar innan det börjar
producera surt lakvatten är mer än 4 år enligt pågående laktester. Behovet av
mellanlagring är störst i början på verksamheten. Under första året kommer
mellanlagring av metasediment (upp till cirka 50 000 ton) att ske ovan jord tills
brytningen avancerat så långt att återfyllning kan påbörjas i delar av gruvan (kan
ske när nedre pallen i varje huvudnivå brutits). Gråberget förs sedan tillbaka och
återfylls i gruvan i takt med att malm transporteras upp till markytan, vilket tar
ett par månader till ett år. Under resterande drifttiden kommer delar av
metasedimenten (från tvärtorer och stross från nästa huvudnivå) som bryts
tillfälligt att behöva lagras på mellanlagret, medan en del kan återfyllas direkt.
Efter att verksamheten avslutas kommer allt potentiellt syrabildande
metasediment att finnas under jord, under grundvattenytan. Det innebär att inget
surt lakvatten kommer att bildas under tiden mellanlagring på markytan pågår
och troligen inte heller under den tid drift sker.
Risken för direktexponering till de minsta partiklarna (dammet) bör även minskas.
Vidare behöver riskerna associerade med dagbrottsjön hanteras för att minska
risk för fall och drunkning (av vilt).
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7.

Åtgärdsutredning

7.1

Övergripande strategi för efterbehandling
Den övergripande strategin för efterbehandling vid gruvorna är att
Minska direktexponering för människor och djur samt minska risk för
damning och spridning av partiklar genom täckning av upplagen.
Återställa övriga ytor (uppställningsytor, vägar, diken och
klarningsbassänger) för skogsetablering.
Undvika fallolyckor och risk för drunkning i dagbrottssjön.

7.2
7.2.1

Fäbodtjärn
Gruvan
Rampen (11 000 m3) kommer att återfyllas med diorit och slutligen torv och
morän. Gruvan kommer på sikt att fyllas med grundvatten. Grundvattenytan i
området ligger på cirka +357, cirka 0,5-2 meter under markytan. Efter att
verksamheten avvecklats kommer grundvattennivån att stiga och återställas till
sin ursprungliga nivå.
Till återfyllning av rampen behövs cirka 14 000 m3 huvudsakligen morän och torv
och mindre mängder diorit i botten.

7.2.2

Uppställningsytorna, vägar, diken och klarningsbassäng
Efter att verksamheten upphört och all utrustning avlägsnats, täcks ytorna som
inte längre behövs med morän i syfte att främja växtetablering. Målet är att talleller granskog på sikt ska växa i området och att ianspråktagna ytor ska kunna
användas för renbete.
För att underlätta och påskynda etablering av naturlig vegetation, luckras det
översta marklagret från uppställningsytorna och vägarna luckras upp. Målet är att
gynna etablering av en naturlig vegetation samtidigt som risken för erosion och
grumling av ytvatten minskas.
Diken återfylls med morän och torv för att hindra snabb avrinning från området.
Ytvattenavrinning utformas för att främja långa retentionstider och minska risken
för grumling. Diken som är befintliga idag kommer att bibehållas. Det omfattar
diket i nordöstra delen av Lill-Fäbodtjärn samt utloppet från tjärnen i dess södra
del. Även det dike som anläggs för att tillfälligt leda avrinning från Lill-Fäbodtjärn
oh Flottjärnen till övre delen av Kvarnbäcken bibehålls (Figur 7).
Klarningsbassängens botten täcks med cirka 3,5 meter torv och morän.
Bassängen bedöms på sikt bli ett sankt område som utvecklas till myr-/våtmark.
Till återfyllning av klarningsbassängen behövs upp till 12 000 m3 massor.
Till återfyllning av diken behövs cirka 750 m3 torv.
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Figur 7

Översikt över avvattningssystemet efter driftfasen i Fäbodtjärn.

Alternativ hantering: Att lämna uppställningsytorna utan åtgärd bedöms
försvåra och fördröja växtetablering samtidigt som risk för erosion och grumling
kvarstår.
7.2.3

Malmupplag (-plan)
I Fäbodtjärn kommer malmen att mellanlagras i anslutning till gruvan innan den
transporteras till Vargbäcken för anrikning. Efter att verksamheten upphört och
malmupplaget tömts föreligger risk att malmrester finns kvar på markytan.
Malmen är sulfidhaltig med förhöjda halter av metaller. För att undvika utlakning
från malmresterna skalas det översta marklagret av och massorna innehållande
svavelhaltig malm läggs i gruvan innan den tillåts fyllas med grundvatten.
Markytan täcks åter med ett lager morän.
Alternativ hantering: Täckning av malmplanen för att hindra syrediffusion
bedöms som ej lämpligt.
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7.2.4

Gråbergsupplag
Gråberg (bestående av diorit som är nettobuffrande) kommer att läggas upp
ovanjord. Gråbergsupplaget bedöms ha en slutlig yta och volym på respektive 16
000 m2 och 96 000 m3 och kräver inte kvalificerad täckning då gråberget är
Nettobuffrande.
Gråbergsupplaget kommer att ha en slutlig släntlutning på 1:3. Gråbergsupplaget
kommer att täckas med en enkel täckning bestående av 30 cm morän i syfte att
främja växtetablering. Slänterna kommer att öka ytavrinning och därmed minska
infiltration i det underliggande gråberget. Det ställs inga tekniska krav på
täckningens täthet.
Morän från moränupplaget används för ändamålet. Till täckning behövs cirka
4 800 m3 morän. Slänterna sprutsås med gräsfröblandning för att minska risken
för erosion.
Alternativ hantering: Återfyllning under jord av allt gråberg (även dioriten) är
tekniskt möjligt. Det potentiellt syrabildande gråberget kommer att
lämnas/transporteras tillbaka till underjordsgruvan under drift med returtransport.
Först när allt metasediment har återförts kan återfyllning av materiellt som finns i
dioritupplaget påbörjas. Detta sker först i samband med att malmuttaget upphör,
vilket medför att returtransport inte kan utnyttjas.
Miljönyttan som uppnås är begränsad då returtransport inte kan nyttjas, vilket
leder till ökade energiåtgång och koldioxidutsläpp. Gråberget är nettobuffrande
och det finns därför inget behov att lägga det under vatten.
Att lasta och frakta ned även dioriten, cirka 150 000 ton, uppskattas kosta cirka
3 200 000 kr. Kostnaden är mer än tio gånger högre än att efterbehandla
upplaget på markytan.

7.2.5

Torvupplag och moränupplag
Material från torv- och moränupplaget används för täcka ytorna i behov av
efterbehandling och kommer att nyttjas helt. Upplagen används för tillfällig
mellanlagring. Markytan luckras upp efter att massorna avlägsnats.
Moränupplaget bedöms rymma sammanlagt cirka 12 500 m3 morän och
torvupplaget cirka 16 000 m3.

7.3
7.3.1

Vargbäcken
Dagbrottet
Dagbrottet lämnas öppet efter att verksamheten upphört. Grundvattennivå
förväntas stiga till cirka + 396, cirka 1,5 meter under markytan. Det beräknas ta
2-3 år. Utjämning av moränskiktet längs södra strandkanten utförs för att uppnå
en lutning på 1:3 och undvika risk för människor och djur. Vattentransport från
dagbrottet bedöms ske i normalfall, som grundvatten. Vid extrem nederbörd (100
24 av 35

Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

års-regn) kan bräddning och ytvattenavrinning förekomma. Ett genomsläppligt
erosionsskydd anläggs i västra änden av dagbrottet som jämnar ut eventuell
bräddning från dagbrottet.
I de delarna där en brant skapats placeras block längs hela klippkanten som
markering i terrängen för att undvika risk för fallolyckor.
Under den tid dagbrottet står öppet och vattennivån stiger, kommer dagbrottets
slänter att vara utsatta för oxidering. Eftersom slänterna utgörs av diorit som är
nettobuffrande, kommer det inte ha någon negativ påverkan på pH-värdet hos det
vattnet som ansamlas i dagbrottet. Vattnet i dagbrottssjön bedöms få ett pH som
är nära neutralt, strax under 7, på samma sätt som vattnet i nuvarande
vattenspegel efter utförd provbrytning och som grundvatten i området.
7.3.2

Uppställningsytorna vägar, diken och bassänger
Efter att verksamheten upphört täcks ytorna som inte längre behövs med morän i
syfte att främja växtetablering. Det översta marklagret från uppställningsytorna
och vägarna luckras upp och naturlig vegetation tillåts etableras. På sikt kan tall
eller gran planteras. Målet är att gynna etablering av en naturlig vegetation
samtidigt som risken för erosion och grumling av ytvatten minskas.
Efter att utrustnings avlägsnats, återfylls diken med morän och torv för att hindra
snabb avrinning från området och grumling i recipienten. Dikena runt
sandupplaget fyll igen, men diket in till klarningsbassängen lämnas för att samla
upp merparten av avrinningen och för att underlätta för en vattenspegel att bildas
(se Figur 8) .
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Figur 8

Översikt över avvattningssystemet efter driftfasen i Vargbäcken.

Mellanlagringsbassängen återfylls med morän och vegeteras. Till återfyllning av
mellanlagringsbassängen behövs 1 300 m3 morän.
I klarningsbassängen skapas en vattenspegel. Klarningsbassängens yta där en
vattenspegel förväntas bildas är 7 000 m2 med en volym är cirka 14 000 m3
(ungefär två tredjedelar av den urschaktade volymen), med slänter med en
lutning som är 1:2. Botten och kanterna av klarningsbassängen täcks med ett
tunt moränlager för att mjuka upp stranden (lutning 1:3) och undvika att
bottensedimentet rörs om. En tröskel anläggs vid utloppet från bassängen, där
pumpstationen är belägen under drift, för att skapa en förhöjd vattenyta. Vattnet
rinner sedan ut via det befintliga dikessystemet.
Till återfyllning av diken behövs cirka 5 600 m3 morän och torv.
Till återfyllning av mellanlagringsbassängen behövs 1 300 m3 morän.
Till återfyllning av klarningsbassängen behövs 3 000 m3 morän.
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Alternativ hantering: Att lämna uppställningsytorna utan åtgärd bedöms
försvåra och fördröja växtetablering samtidigt som risk för erosion och grumling
kvarstår.

7.3.3

Malmupplag (-plan)
I Vargbäcken kommer malmen från båda gruvor att mellanlagras i anslutning till
anrikningsverket, på en hårdgjordyta som är 21 000 m2.
Upplagsytan för malm, vilken utgörs av hårdgjord yta, ex. asfalt, skrapas
eventuella rester av malm från ytan först bort. Asfalten (ca 5 cm, motsvarande 1
700 m3) tas sedan bort och transporteras till extern mottagare. Underliggande
mark luckras upp för att underlätta och påskynda etablering av naturlig
vegetation.
Alternativ hantering: Täckning av malmplanen med tunnare lager morän utan
att asfalten tas bort uppfyller inget syfte. Att lämna den hårdgoda ytan utan
åtgärd skulle utgöra ett hinder för etablering av skogsmark.

7.3.4

Gråbergsupplag
Inre gråberg (bestående av diorit som är nettobuffrande) kommer att läggas upp
ovan jord. Gråbergsupplaget bedöms ha en slutlig yta och volym på respektive
26 000 m2 och 144 000 m3.
Gråbergsupplaget kommer att ha en slutlig släntlutning på 1:3. Gråbergsupplaget
kommer att täckas med en enkel täckning bestående av 30 cm morän i syfte att
främja växtetablering och minska erosionsrisken.
Morän från moränupplaget används för ändamålet. Till täckning behövs cirka
7 800 m3 morän. Slänterna sprutsås med gräsfröblandning för att minska risken
för erosion.
Alternativ hantering: Återfyllning av dagbrottet med gråberg är tekniskt möjligt.
Efter att verksamheten upphört kan gråberg som finns på upplag köras tillbaka till
dagbrottet. Malå sameby har vid samråd framfört att man önskar att samtliga
ytor som tagits i anspråk så snart som möjligt ska kunna återgå till skogsmark och
att man ser återfyllning av dagbrott som ett bättre alternativ än en dagbrottssjö.
Även Grans sameby har vid samråd frågat varför bolaget inte planerar för
återfyllning av dagbrottet.
Miljönyttan som uppnås är begränsad, Gråberget är nettobuffrande och det finns
därför inget behov att förvara det under vatten. De ytor som skulle tillkomma om
dagbrottet fylldes igen helt är små och bedöms därför inte vara av större vikt när
det gäller tillgång till ytor med renbete i området kring Vargbäcken. Inte heller
kan returtransport nyttjas, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp. Igenfyllning
försvårar också påtagligt uppföljning av vattenkvalitet i dagbrottet.
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Att lasta och frakta 260 000 ton gråberg uppskattas kosta cirka 5 000 000 kr,
vilket är mer än tio gånger högre än att efterbehandla upplaget på markytan.
Bolaget ser därför inte återfyllning av dagbrottet som den sammantaget mest
lämpliga efterbehandlingsmetoden.
7.3.5

Torvupplag och moränupplag
Material från torv- och moränupplaget används för att täcka ytorna i behov av
efterbehandling och kommer att nyttjas helt. Upplagen används för tillfällig
mellanlagring. Markytan luckras upp efter att massorna avlägsnats.
Moränupplaget bedöms rymma sammanlagt cirka 27 000 m3 morän och
torvupplaget cirka 4 000 m3. Sammanlagt bedöms behovet av morän vid
Vargbäckengruvan bli något över 30 000 m3. Underskottet kommer vid behov att
tas från den planerade moräntäkten.

7.3.6

Anrikningssandupplag
Anrikningssanden kommer att vara nettobuffrande med ett överskott av
nettoneutraliseringspotential. Sandupplaget kommer därmed inte att behöva
täckas med kvalificerad täckning.
Sandupplaget bedöms ha en slutlig yta och volym på respektive 52 000 m2 och
297 000 m3. Sandupplaget kommer att ha en släntlutning på 1:5. Sandupplaget
kommer att täckas med en enkel täckning bestående av 30 cm morän i syfte att
undvika damning och erosion samt främja växtetablering.
Morän från moränupplaget används för ändamålet. Till täckning behövs cirka 16
000 m3 morän. Slänterna sprutsås med gräsfröblandning för att minska risken för
erosion.
Alternativ hantering: Återfyllning av dagbrottet med anrikningssand är tekniskt
möjligt. Efter att verksamheten upphört kan gråberg och anrikningssand som finns
på upplag köras tillbaka till dagbrottet. Man skulle dock gå miste om möjligheten
att på ett effektivt sätt direkt kunna kontrollera lakvattnet från den upplagda
sanden. Denna möjlighet har Länsstyrelsen efterfrågat i samråd, och det är ett av
skälen till att sandupplag vid Vilmyran istället valts.
Miljönyttan som uppnås är begränsad då returtransport inte kan nyttjas, vilket
leder till ökade koldioxidutsläpp. Anrikningssanden, efter inblandning av flygaska,
är nettobuffrande och det finns därför inget behov att lägga den under vatten.
Att lasta och frakta 460 000 ton anrikningssand uppskattas kosta cirka 8 200 000
kr, vilket är mer än tio gånger högre än att efterbehandla upplagen på markytan.
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8.

Riskvärdering och val av åtgärdsalternativ

8.1

Övergripande strategi för efterbehandling
Den övergripande strategin för bortskaffande av utvinningsavfall vid gruvorna är
att på lång sikt
Förhindra oxidationen av sulfider i de potentiellt syrabildande
metasedimenten från Fäbodtjärn
Tillföra buffrande material i anrikningssanden från Fäbodtjärn så att den är
nettobuffrande, och därmed undvika behovet av kvalificerad täckning.
Den övergripande strategin för efterbehandling vid gruvorna är att
Minska direktexponering och partikelspridning genom att täcka icke
reaktivt gråberg och anrikningssand med enkel täckning för att gynna
växtetablering. På slänter där erosionsrisk föreligger sprutsås gräsförer för
att binda markytan. På plana ytor bereds marken så att inhemska arter
etableras.
Återställa övriga ytor (uppställningsytor, vägar, diken och
klarningsbassänger) för skogsetablering. Generellt kommer en naturlig
återväxt av skog att främjas.
Placera block längs hela klippkanten i dagbrottssjön för att undvika
fallolyckor samt släntning av strandkanten så att djur kan ta sig upp från
vattnet.

Kostnaden för efterbehandlingsåtgärderna styrs av kostnaden för
materialtransporten (schaktning, lastning och transport). Detta gäller för
återfyllning av bassänger och täckning av upplagen.
I Tabell 3 redovisas en kalkyl för utläggning av en s.k. ”enkel täckning” bestående
av 30 cm morän under förutsättning att material finns tillgänglig inom
arbetsområdet.
Kostnaden för lastning och transport (exkl. avjämning och utbladning), 12 kr/m2
för ett skikt à 30-cm med en densitet à 1,8 t/m3, motsvarar cirka 22 kr/t. Bolaget
har självt bedömt kostnaden för flytt (lastning, transport och tömning i
dagbrottet) av massor inom området till 20 kr/t, baserat på erfarenhet från
provbrytning.
Enhetskostnad för olika delmoment som ingår i efterbehandlingen redovisas i
Tabell 4.
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Tabell 3

Enhetskostnad för anläggandet av en enkel täckning (30 cm), mars
20186.
kr/m3

Förberedande åtgärder
Landskapsmodellering av yta
Avjämning av yta
Täckning
Lastning av avvattnad morän
Transport och tippning av avvattnad morän
Utbladning av 0,3 m morän
Omkostnader
Summa
Tabell 4

kr/m2
3
3

5
18
4

2
6
1,5
4,5

27

20

Enhetskostnad för olika delmoment i efterbehandling.
Enhet

Återfyllning
Ramp1
Underjord2
Bassäng, diken, inkl ytavjämning3
Markberedning exkl. avjämning4
Markberedning inkl. avjämning
Avjämning av markyta5
Vegetation6
Avbanning7
Schaktning och avjämning av yta (dagbrottskant)8
Stenblock

kr/m3
kr/t
kr/m3
kr/m2
kr/m2
kr/m2
kr/m2
kr/m3
kr/m2
kr/m

Kostnad
23
20
27
11
14
3
1
22
7
200

1

: Återfyllning exkl. utbladning, Tabell 3
: Bedömt av bolaget
3
: Återfyllning inkl. utbladning, Tabell 3. För återfyllning av diken, har materialbehovet antagits till 1 m 3/m
som läggs ut i diken.
4
: För markberedningsarbetet inkl. täckning med 2 dm morän har en kostnad antagits för transport av
morän, motsvarande en tunnare (2/3)enkel täckning.
5
: se Tabell 3
6
: en gles sprutsådd har antagits (kostnad ca 1-3 kr/m2)
7
: 30 cm skalas av, lastning, transport och tippning (se Tabell 3)
8
: Motsvarande landskapsmodellering och avjämning (se Tabell 3)
9
: För utläggning av stenblock runt dagbrottet har en kostnad på 200 kr/m antagits 7.
2

För omhändertagande av asfaltrester från Malmplanen i Vargbäcken, har en
asfaltlager på 5 cm i genomsnitt och mottagning i Skellefteå antagits.
Tansportkostnaden kan minskas med ca 100 -150 000 kr om lokalt
omhändertagande, i Malå, är möjligt.
Den beräknade kostnaden för efterbehandling av respektive gruva har
sammanställts i kapitel 11.
6

Johannes Petterson, PEAB, personlig kommunikation. Mars 2018.
Nils Eriksson (2012) Aitikgruvan – Efterbehandlingsplan, 2012-12-17. Reviderad efterbehandlingsplan –
Aitikgruvan. Utredning gjord på uppdrag av Boliden Mineral AB.
7
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8.2

Val av efterbehandlingsalternativ
Upplag: Gråbergsupplagen vid respektive gruva samt sandupplaget vid
Vargbäcken kommer att innehålla material som är nettobuffrande. Därmed
föreligger inget behov att hindra syrediffusion i upplagen. En enkel täckning som
syftar att i) hindra direkt kontakt med materialet, ii) minska risken för damning
och erosion samt underlättar etablering av vegetation bedöms vara en lämplig
efterbehandlings åtgärd.
Metoden föreslås av exempelvis LKAB8 9 10 för täckning av gråbergsupplagen och
sandmagasinen och Boliden11 för täckning av icke syrabildande gråberg
(miljögråberg).
Sprutsådd med gräsfröblandning föreslås på slänterna för att undvika erosion.
Ytorna som är aktuella vid Fäbodtjärn och Vargbäcken är små och näringen som
tillförs vid sprutsådd bedöms vara tillräcklig för att skapa ett vegetationsskikt.
Bassänger: Klarningsbassängen vid Fäbodtjärn återfylls med cirka 3,5 meter
morän och torv och vegeteras för att bilda en myr/våtmark. Alternativet att lämna
bassängen öppen är möjligt. En vattenspegel skulle sannolikt kunna bildas i botten
på bassängen. På sikt skulle denna sannolikt växa igen och bilda en sankt område.
Då det finns en större vattenspegel i anslutning till platsen (Lill-Fäbodtjärn och
namnlös tjärn) bedöms inte en mindre bassäng tillföra fler naturvärden. Därför
föreslås bassängen fyllas igen.
Mellanlagringsbassängen vid Vargbäcken återfylls med morän och vegeteras.
Mellanlagringsbassängen är liten (cirka 1 300 m2) och grundvattennivån ligger
därtill nere i botten av bassängen i berget. Det är därför oklart vilken vattennivå
som på lång sikt skulle kunna upprätthållas i mellanlagringsbassängen och en ny
vattenspegel på platsen bedöms inte tillföra några tydliga värden.
I klarningsbassängen vid Vargbäcken skapas en vattenspegel. I anslutning till
Vargbäcken finns inga öppna stillastående vattenytor, förutom den tjärn som tas i
anspråk för sandupplaget. Därför bedöms en vattenspegel (med en yta är cirka
7 000 m2) kunna tillföra naturvärden i området. Klarningsbassängens botten och
kanterna av klarningsbassängen täcks med ett tunt moränlager för att mjuka upp
stranden (lutning 1:3) och undvika att bottensedimentet rörs om.

8

Eriksson, N. (2014) Konceptuell Efterbehandlingsplan. LKAB Kiruna.
Sweco (2016) Efterbehandlingsplan Svappavaara 2016-03-10.
10
Golder Associates, (2016) Konceptuell Efterbehandlingsplan Malmberget.
11
Nils Eriksson (2012) Aitikgruvan – Efterbehandlingsplan, 2012-12-17. Reviderad efterbehandlingsplan –
Aitikgruvan. Utredning gjord på uppdrag av Boliden Mineral AB.
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För att motverka grumling under iordningsställande kommer diken och
klarningsbassängar att vara kvar så länge täckning och uppluckring av områdena
sker. Därefter sker avveckling av diken och sist återställs klarningsbassängerna.
Dagbrottet i Vargbäcken. Grundvattennivå tilltåts stiga till naturlig nivå (cirka 1,5
meter under markytan som högst). Utjämning av moränskiktet längs västra
strandkanten utförs för att uppnå en lutning på 1:3 och göra det mjöligt för djur
(och människor) att ta sig upp från vattnet. Ett genomsläppligt erosionsskydd
anläggs vid lägsta punkten i västra änden av dagbrottet som kan jämna ut
eventuell bräddning från dagbrottet, vid extrem nederbörd (100 års-regn). I de
delarna där en brant skapats placeras block längs hela klippkanten som markering
i terrängen för att undvika risk för fallolyckor.
Uppställningsytor och vägar samt återfyllda diken: Markberedning och
naturlig återetablering av vegetation på plana ytor bedöms som den bästa möjliga
tekniken för att på sikt få en naturlig miljö och minska risken för grumling i
recipienten. Metoden föreslås exempelvis LKAB12 13 och Boliden14
för sina respektive gruvor i malmfälten.
Malmplan: Markberedning och naturlig återetablering av vegetation motsvarande
metoden som föreslås för uppställningsytorna. Metoden förutsätter att inga
malmrester lämnas på markytan. Därför avlägsnas den översta markytan av
respektive malmplan. I Fäbodtjärn avlägsnas den översta markytan. I Vargbäcken
kommer den hårdgjorda ytan att rivas och rivningsmassorna att omhändertas.
Metoden föreslås av LKAB 15, för malmplanen vid Svappavaara och Boliden16 17
samt för gruvorna i Maurliden och Kankberg.
Torv och moränupplag: Dessa upplag används för mellanlagring av material
som används vid efterbehandling av gråberg- och sandupplagen. Inget
förorenande material kommer att lagras i dessa upplag och de kommer att vara
tömda när efterbehandlingen avslutats. Markberedning och naturlig återetablering
av vegetation bedöms som den bästa metoden, motsvarande metoden som
föreslås för uppställningsytorna.

12

Eriksson, N. (2014) Konceptuell Efterbehandlingsplan. LKAB Kiruna.
Golder Associates, (2016) Konceptuell Efterbehandlingsplan Malmberget.
14
Nils Eriksson (2012) Aitikgruvan – Efterbehandlingsplan, 2012-12-17. Reviderad efterbehandlingsplan –
Aitikgruvan. Utredning gjord på uppdrag av Boliden Mineral AB.
15 Sweco (2016) Efterbehandlingsplan Svappavaara 2016-03-10.
16 Eriksson, N. (2008). Konceptuell efterbehandlingsplan Maurliden Östra. Boliden Mineral AB.
17 Eriksson, N. (2016). Avfallshanteringsplan Kankbergsgruvan. Boliden Mineral AB
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9.

Förslag till mätbara åtgärdsmål
Efterbehandlingsåtgärderna syftar i första hand att återställa markytan och
vegetationen efter gruvdriften. Gråberget och anrikningssanden som kommer att
finnas upplagt ovan jord klassas som Nettobuffrande. Därmed vidtas inga åtgärder
för att minska syretransporten i upplagen och endast utlakning associerad till att
materialens specifika yta ökar, beaktas.
Effekten av utförd efterbehandling kontrolleras i enlighet med den slutliga
efterbehandlingsplan som fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. Den
huvudsakliga uppföljningen av efterbehandlingsarbetena kommer att bestå av
kontroll av släntlutning, täckningsmäktighet och vegetationens etablering.
Efter avslutade efterbehandling kontrolleras effekten av åtgärdena genom
provtagning av ytvatten. Det utförs förslagsvis i två punkter vid respektive
verksamhetsområde.
I Kvarnbäcken, vid motsvarande punkt P1 eller A och P2
I klarningsbassängen och dagbrottsjön i Vargbäcken.
Ämnen för vilka halterna förväntas öka i ytvatten är Uran, Zink, koppar och
Kadmium. Ett kontrollprogram inklusive riktvärden och gränsvärden för dessa
ämnen tas fram inför efterbehandling, när erfarenhet från driftsfasen finns att
tillgå.

10.

Åtgärdsförberedelser och åtgärdskrav
Återfyllning av underjordsgruvan i Fäbodtjärn och inblandning av buffrande
flygaska i anrikningssanden från Fäbodtjärn syftar att minska behovet av
efterbehandling. Metasedimentet mellanlagras på ytan främst under det första
året och därefter i något mindre utsträckning. Mellanlagret av metasediment
avvecklas successivt.
Efterbehandlingsbehov och -kostnad är starkt korrelerade till hur stora ytor som
tas i anspråk. Vid driftstart kommer hela uppställningsytorna och samtliga
bassänger att vara byggda och därmed uppstår denna del av
efterbehandlingsbehovet redan vid start.
Upplagen byggs allteftersom. Upplagen byggs i pallar och den första pallen
bedöms vara klar efter ett till två år. Det innebär att det slutliga
efterbehandlingsbehovet uppnås efter ungefär två år och finns kvar tills
verksamheten avvecklas. Att påbörja efterbehandlingsarbetet innan verksamheten
upphör är inte möjligt, då upplagen är små och byggs på ända till driften avslutas.
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Bästa möjliga teknik: De föreslagna åtgärderna för efterbehandling av
verksamhetsområdena bedöms dessutom utgöra Bästa Möjliga Teknik enligt 2 kap
3 § miljöbalken, vilket omfattar både den använda teknologin, det sätt på vilket
en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls och drivs samt avvecklas
och tas ur bruk. Tekniken måste, från teknisk och ekonomisk synpunkt vara
industriellt möjlig. Åtgärderna för efterbehandling skall således vara miljömässigt
motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga.
De förslagna åtgärderna:
täckning av upplagen med s.k. enkel täckning;
växtetablering på industriytor;
släntning och märkning av dagbrottet;
bedöms vara bästa möjliga tekniken.
Verksamheten utformas för att minska risken för negativ miljöpåverkan och behov
av efterbehandlingsåtgärder.
Kontroll av åtgärdenas genomförande: De föreslagna efterbehandlingsåtgärderna är enkla att utföra tekniskt. Lutningen på upplagen och mäktigheten
hos jord/moränlagren som anläggs är viktigast att kontrollera under utförande.
Markytan kommer att vara hårdpackad i vissa delar av området och behöver
luckas upp om skogsetablering skall lyckas.
Miljöskyddsåtgärder under genomförandet: Den främsta risken under
efterbehandlingsfasen är grumling av ytvatten i samband med anläggandet av
täckningen och rivning av uppställningsytorna, innan växtligheten hunnit
etableras. Arbetet bör planeras så att exempelvis klarningsbassängen kan fungera
under efterbehandlingsfasen, innan den i sin tur avvecklas.
Funktionskontroll: Växtetablering är viktigt för att begränsa erosion.
Funktionskontrollen består därför att kontrollera att sprutsådden fungerat och att
växtligheten etablerar sig på övriga ytor.
Effekten av utförd efterbehandling kontrolleras i enlighet med den slutliga
efterbehandlingsplan som fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. Den
huvudsakliga uppföljningen av efterbehandlingsarbetena kommer att bestå av
kontroll av släntlutning, täckningsmäktighet och vegetationens etablering. Efter
avslutade efterbehandling kontrolleras effekten av åtgärdena genom provtagning
av ytvatten.
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11.

Sammanställning av efterbehandlingskostnader
Metasedimentet mellanlagras på ytan främst under det första året och därefter i
något mindre utsträckning. Transport av gråberg från mellanlagret ned i gruvan
med returtransporter sker löpande, vilket utgör en slags successiv
efterbehandling. Som högst kommer efterbehandlingskostnaden associerad med
tömning av mellanlagret av metasediment att vara 1 000 000 kr och minska
stegvis. Efterbehandling av övriga delar av verksamhetsområdena och upplag för
gråberg och anrikningssand kan först ske efter att verksamheten upphört.
Upplagen för gråberg (diorit vid Fäbodtjärn och inre gråberg vid Vargbäcken) och
anrikningssand, är förhållandevis små och byggs på löpande i flera nivåer under
drift. Det medför att någon successiv efterbehandling inte är möjlig.
En översiktlig sammanställning av efterbehandlingskostnaderna presenteras i
Tabell 5 och i Tabell 6. De sammanlagada efterbehandlingskostnaderna för
gruvorna har beräknats till:
2 770 000 kr för Fäbodtjärn
3 880 000 kr för Vargbäcken
Tabell 5

Översiktliga efterbehandlingskostnader för Fäbodtjärn (SEK).

Fäbodtjärn
Gråbergsupplag
Klarningsbassäng
Torvupplag
Moränupplag
Underjordsgruva/ramp
Industriområde (uppställningsytor, diken, …)
Kontrollprogram (år 0)
Kontrollprogram i 10 år
Projektledning för EBH, upphandling, mm (5%)

Tabell 6

Slutkostnad
260 000
320 000
20 000
20 000
1 250 000
290 000
50 000
500 000
60 000
2 770 000

Översiktliga efterbehandlingskostnader för Vargbäcken (SEK).

Vargbäcken
Sandupplag
Gråbergsupplag
Dagbrott
Mellanlagringsbassäng
Klarningsbassäng
Torvupplag
Moränupplag
Industriområde
Malmplan*
Kontrollprogram
Kontrollprogram i 10 år
Projektledning

Slutkostnad
1 100 000
550 000
150 000
40 000
120 000
10 000
20 000
410 000
800 000
50 000
470 000
160 000
3 880 000

*: med lokalt omhändertagande av asfalt kan kostnaden minskas med ca 100-150 000 kr
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Fäbodtjärn

Volym/Y Enhet Enhets- Enhet
ta
kostnad

Slutkostnad

Gråbergsupplag
Landskapsmodellering av yta
Avjämning av yta
Enkel täckning
Vegetation

4
4
16
16

Klarningsbassäng
Återfyllning inkl. avjämning
Vegetation

12 000 m3
5 000 m2

27 kr/m3
0 kr/m2

324 000
0

Torvupplag
Mellanlager, avjämning av yta

6 000 m2

3 kr/m2

18 000

Moränupplag
Mellanlager, avjämning av yta

5 000 m2

3 kr/m2

15 000

50000 t
11 000 m3

20 kr/t
23 kr/m3

1 000 000
253 000
0

Industriområde (uppställningsytor, diken, …)
Demontering
Markberedning, lastning, transport och utläggning 0,2m
Vegetation

5 500 m2
5 500 m2

14 kr/m2
0 kr/m2

0
77 000
0

Malmplan
Avbanning av malmplan
Täckning av malmplan
Vegetation

2 850 m3
9 500 m2
9 500 m2

22 kr/m3
14 kr/m2
0 kr/m2

62 700
133 000
0

750 m3

27 kr/m3

20 250

600 kr/pkt
7500 kr/st

9 600
30 000
10 000

Underjordsgruva/ramp
Återfyllning underjord
Återfyllning av ramp
Demontering av utrustning i gruvan (ventilation, belysning, osv)

Återfyllning av diken
Kontrollprogram
Provtagning och sammanställning
Arbete
Rapportering till Tillsynsmyndighet
Kontrollprogram i 10 år
Projektledning
Porjektledning för EBH, upphandling, mm (5%)

000
000
000
000

m2
m2
m2
m2

16 pkt
4 tillfälle

3
3
14
1

kr/m2
kr/m2
kr/m2
kr/m2

12
12
224
16

000
000
000
000

496 000

60228

2 772 778

Vargbäcken

Volym/Y Enhet Enhets Enhet
ta
kostnad

Slutkostnad

Sandupplag
Landskapsmodellering av yta
Avjämning av yta

52 000 m2
52 000 m2

3 kr/m2
3 kr/m2

156 000
156 000

Enkel täckning
Vegetation

52 000 m2
52 000 m2

14 kr/m2
1 kr/m2

728 000
52 000

Gråbergsupplag
Landskapsmodellering av yta
Avjämning av yta
Enkel täckning
Vegetation

26
26
26
26

3
3
14
1

78
78
364
26

000
000
000
000

m2
m2
m2
m2

kr/m2
kr/m2
kr/m2
kr/m2

000
000
000
000

Dagbrott
Schaktning och avjämning av yta
Stenblock längs kant

5 000 m2
600 m

7 kr/m2
200 kr/m

35 000
120 000

Mellanlagringsbassäng
Återfyllning inkl. avjämning
Dagbrott

1 300 m3
1 300 m2

27 kr/m3
0 kr/m2

35 100
0

Klarningsbassäng
Återfyllning inkl. avjämning
Mellanlagringsbassäng

4 500 m3
3 000 m2

27 kr/m3
0 kr/m2

121 500
0

Torvupplag
Mellanlager, avjämning av yta

1 500 m2

3 kr/m2

4 500

Moränupplag
Mellanlager, avjämning av yta

8 000 m2

3 kr/m2

24 000

Industriområde (uppställningsytor, diken, …)
Demontering av utrustning i dagbrottet
Markberedning, lastning, transport och utläggning 0,2m
Vegetation

26 000 m2
26 000 m2

14 kr/m2
0 kr/m2

0
364 000
0

Malmplan
Avbanning av malmplan
Transport och deponering av asfallt (5 cm)
Täckning av malmplan
Vegetation

6
1
21
21

Återfyllning av diken
Kontrollprogram
Provtagning och sammanställning
Arbete
Rapportering till Tillsynsmyndighet

930
680
000
000

m3
t
m2
m2

1875 m3

12 pkt
4 tillfälle

22
210
14
0

kr/m3
kr/t
kr/m2
kr/m2

152 460
352 800
294 000
0

27 kr/m3

50 625

600 kr/pkt
7500 kr/st

7 200
30 000
10 000

Kontrollprogram i 10 år

472 000

Projektledning
Porjektledning för EBH, upphandling, mm (5%)

161 459
3 872 644

