
SGU Sveriges 
geologiska 
unders6kning 

Handlaggare 

Peter Akerhammar 

YTTRANDE 	 Sid 1(2) 

Wrt datum: 2022-06-29 	 Ert datum: 2022-05-25 

Wrt diarienummer: 33-299/2022 Er beteckning: M 2090-19 

Umea tingsratt 
Mark- och milj6domstolen 
mmd.umea@dom.se   

Ansokan fran Kaunis Iron AB om tillstand enligt miljobalken till 
fortsatt och utokad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och 
Sahavaara gruvor med tillhorande verksamhet vid Kaunisvaara 
anrikningsverk, Pajala kommun 
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) hat den 25 maj 2022 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Mark- och miljodomstolen vid Umea tingsratt hat f6relagt SGU att yttra oss over inkomna 
handlingarna, aktbilagorna 391 (uda'tande fran dammsakerhetssakkunnig) saint 508-512 och 594-608 
(bem6tande och kompletteringar fran Kaunis Iron AB). Med anledning av detta vill SGU framf6ra 
f61j ande. 

I SGUs senaste yttrande fran den 18 juni 2021 (SGU dnt 33-1116/2021), framf6rde SGU 
avfallshanteringsrelaterade synpunkter sour i huvudsak gick ut pa att peka pa behovet att anlagga ett 
uppsamlande dike runt grabergsupplag sour ett bepr6vat/enkelt satt att reducera risker for negativa 
milj 6effekter. 

SGU noterar och uppskattar att Kaunis Iron AB (bolaget) nu atar sig att runt omtadet for 
grabergsupplaget i Sahavaara anlagga ett ayskarmande dike, eventuellt kombinerat med en vall, f6t att 
motverka att opaverkat ytvatten rinner in i upplaget. Vad galler flotationssanden som ska 6verlagras av 
den sk silikatdominerade anrikivngssanden sa anser SGU det vara fortsatt otydhgt hur den kommer att 
hallas vattenmattad. Fragor uppkommet om tort- och normalar vad galler vattenmattnad i flotations-
sanden, hur utlakningen av metallerna kopplas till andel flotationssand kontra andel 6vetlagrande sand, 
saint de hydrauhska f6rhallanden som da uppkommer och rader pa plats. Dar hat SGU papekat tidigare 
att detta f6tfarande endast hat motiverats med hjalp av modelleringar. Darav sa anser SGU fortsatt att 
berakningarna b6r f6rtydligas saint att den sk flotationscellen bor innefatta instrumenteringar dHr 
vattenmattnadsgraden mats. I annat fall sa bor bolaget presentera rutiner f6r att langsiktigt kontrollera 
vattenmattnadsgraden i flotations sanden. 

Vidare framf6rde SGU i sitt senaste yttrande grundvattenrelaterade synpunkter som i huvudsak gick ut 
pa att SGU ansag att den allmanna vattenf6rs6rjningen till Kaunisvaara saint ett urval av privata 
vattentakter skulle vara viktiga att bevaka i verksamhetens egenkontroll. SGU framforde att vi st6djer 
slutsatsen att den framtida kvantitativa paverkan (nagot lagre giundvattentrycknivaer) inte kommer att 
leda till nagon f6rsamrad kemisk status for grundvattenf6rekomsten saint att ttycksankningen sannolikt 
inte kommer leda till forsamring av den kvantitativa statusen. SGU konstaterar nu att 
grundvattenf6rekomsten Kaunisvaara (WA36229143) Hr beslutad i nuvarande f6tvaltningscykel. 
F6tekomsten Hr utpekad att vara i risk for saint kvantitativ status. SGU vill darmed framfora vikten av 
att sammanstalla en vattenbalansberakning over grundvattenf6rekomsten och vattenta.kternas 
tillriruvngsomraden. Berakningen ska utga fran gruvans avvattning och grundvattenuttaget for denCO 
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allmanna vattenf6rs6rjningen, men berakningen ska aven to hansyn till 6vriga befmdiga 
grundvattenuttag i omradet. SGU menar att den upprattade gi-undvattenmodellen ar ett lamphgt 
instrument for genomf6randet av en sedan vattenbalansberakning. 

SGU set rote att kompletteringarna omfattar dessa fragestallningar eller pa ett tydhgt sett genomsyrar 
tankarna vid upptattandet av f6tslag till kontrollptogram. Fragan beh6ver utredas och 
gtundvattenf6rs6tjningen beh6vet ha en tydlig roll i egenkontrollen. 

Ytterhgare, sa framf6rde SGU att vi fortfarande anser att det ar viktigt att begransa tilltinningen av 
ovidkommande vatten till dagbrottet, t.ex. genom ayskarande diken och/eller en vall som kan anlaggas 
mot angrdnsande vatmarker saint att fortsatt to hansyn till f6rekommande ytligt uppsprucket berg. 

Inte heller her set SGU nagon tydhg  tespons pa att dessa synpunktet omhandertagits i 
kompletteringarna. Dock noterar SGU att bolaget f6reslar att domstolen med st6d av 22 kap. 25 5 3 st. 
milj6balken ska 6verlata at till  synsmyndigheten att vid behov f6resktiva villkor for narmare utformning 
av atgatder f6t markavvattning vid Sahavaara och Palotieva gtuvot. SGU utgat fran att bolaget och 
tillsynsmyndigheten utifran detta ska kunna omhanderta fragan pa ett bra sett. 

Beslut i detta atende hat fattats av avdeh-  ingschefen Kaj Lax. 

I den sludiga handlaggningen av arendet hat aven statsgeologetna Roger Hamberg och Bjorn 
Holgetsson deltagit. Utredaten Peter Akerhammar hat varit f6redtagande. 
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