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1 INLEDNING 

Boliden Mineral AB (Boliden) äger Aitikgruvan med tillhörande anläggningar i 
Gällivare kommun. Brytningen i Aitik startade år 1968 med en produktionsnivå på 
2 Mton malm. Anläggningen har byggts ut i etapper och nuvarande tillstånd från år 
2014 medger att 45 Mton malm kan brytas årligen. Malm bryts idag i Aitiks och 
Salmijärvi dagbrott. Boliden har även sökt tillstånd för att bryta malm i det nya 
Liikavaaradagbrottet. Förutom malm bryts även gråberg i dagbrotten för att frilägga 
malmen. Gråberget deponeras på deponier i anslutning till Aitikdagbrottet. Ett 
upplag för miljögråberg, dvs icke syrabildande gråberg, planeras även för 
Liikavaara. Malmen krossas i eller vid Aitikdagbrottet och transporteras via 
transportband till anrikningsverket där den mals och genomgår flotation varvid ett 
kopparkoncentrat utvinns. Avfallet, den s.k. anrikningssanden, pumpas till ett 
sandmagasin för deponering.  
 
Boliden avser att till mark- och miljödomstolen inkomma med en ansökan om 
tillstånd för fortsatt verksamhet vid Aitikgruvan, Gällivare kommun.  
Huvudanledningen till ansökan är att gällande tillstånd är begränsat med avseende 
på mängden gråberg och anrikningssand som får deponeras i Aitik, men även 
höjden på sandmagasinets dammar samt tiden inom vilken dammarna får byggas 
(byggtiden – den s.k. arbetstiden enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken – är 
begränsad till 10 år efter lagakraftvunnet tillstånd dvs till 2026-02-12). Utöver detta 
har Aitik bedrivit framgångsrik prospektering samt omfattande effektiviseringar, 
vilket gör att gruvans planerade livstid kan förlängas avsevärt mot vad som tidigare 
bedömts. Boliden planerar nu för att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten i 
Aitik fram till minst år 2046.  
 
Mot bakgrund av detta avser Boliden inom ramen för ansökan om tillstånd för 
fortsatt verksamhet i Aitik att beskriva planerad verksamhet över hela gruvans 
planerade livstid. Detta innebär att gråbergsupplag och sandmagasin kommer att 
designas för hela denna tidsperiod, även om tillståndet för påbyggnad av 
sandmagasinets dammar kommer att begränsas till vad som kan uppföras inom en 
arbetstid på 10 år. Likaså utformas den planerade efterbehandlingen av gruvan för 
att omfatta all verksamhet och alla berörda områden under gruvans planerade 
livstid. 
 
En förlängd livstid för gruvan betyder att Aitikdagbrottet behöver utvidgas och 
göras djupare. Gråbergsupplagen behöver utvidgas och höjas för att rymma den 
mängd gråberg som kommer att produceras under gruvans livstid. Vidare behöver 
kapaciteten för deponering av anrikningssand ökas mot idag tillståndsgiven nivå. 
Boliden strävar efter att finna lösningar som gör att den planerade verksamheten 
kan bedrivas med minimalt tillkommande anspråk på naturmark och påverkan på 
miljö, närboende, rennäring, et c. Vidare bedöms miljöpåverkan från Aitik 
successivt kunna minska under driftsperioden genom kontinuerligt 
förbättringsarbete samt genom omfattande investeringar i syfte att bl.a. minska 
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utsläpp av växthusgaser. Selektiv hantering av miljögråberg och högsvavlig 
anrikningssand samt successiv efterbehandling av slutfyllda delar av 
gråbergsupplag bedöms optimera förutsättningarna för minimerad miljöpåverkan i 
ett långsiktigt perspektiv. Inga förändringar planeras av den nu tillståndsgivna 
produktionsnivån om 45 Mton malm per år. 
 
Verksamheten i Aitik omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå på grund 
av sprängmedelshanteringen. Den nu aktuella ansökan omfattar även 
Sevesorelaterade frågor, vilka kommer att avhandlas i den kommande ansökan, 
miljökonsekvensbeskrivningen och en uppdaterad säkerhetsrapport.  
 

2 GÄLLANDE TILLSTÅND 

Gruvbrytningen i Aitik påbörjades år 1968 och verksamheten har tillståndsprövats 
vid ett flertal tillfällen. Nuvarande tillstånd för verksamheten meddelades genom 
mark- och miljödomstolens deldom 2014-10-03 i mål M 3093-12. Deldomen 
fastslogs senare i allt väsentligt genom mark- och miljööverdomstolens dom 2016-
01-22 i mål M 10031-14. Tillståndet ger bl.a. Boliden rätt att bryta och anrika upp 
till 45 Mton malm/år samt att bygga och höja dammar kring sandmagasinet till 
tillståndsgivna nivåer för att inrymma den anrikningssand som produceras. 
 
Mark- och miljödomstolen har senare meddelat följande deldomar i mål M 3093-
12 som vunnit laga kraft: 
 

 Prövotidsutredning U6 samt utformning och kontroll av HS-magasinet 
(2015-06-26)  

 Kväveutsläpp till vatten (2017-09-25) 
 Prövotidsutredning U6, deponering av HS-sand samt anläggande av damm 

H-S, H-S2 och VR (2017-11-29) 
 Godkännande av ekonomisk säkerhet (2019-02-20) 
 Villkorsändring villkor 8 – tidpunkt för vattenmagasinets färdigställande 

(2020-04-30) 
 Energieffektivisering (2020-05-22) 

 
Inom ramen för gällande tillstånd pågår ett antal prövotidsförfaranden, bland annat 
rörande efterbehandling, behov av rening av vatten från HS-magasinet samt 
påverkan av utsläpp av sulfat och uran. Vidare har Boliden Aitik sökt tillstånd för: 
 

 Liikavaaradagbrottet där huvudförhandling hölls v. 4 2021 och dom väntas 
under mars 2021 (mark- och miljödomstolens mål M 2672-18) 

 godkännande i efterhand för dammsäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits 
vid damm C-D där ansökan gjordes den 17 april 2020 (mark- och 
miljödomstolens mål M 1142-20) 

 villkorsändring rörande villkor 8 – att inte bygga vattenmagasinets 
vattenlagringsdel (VM-magasinet), där ansökan gjordes den 20 januari 
2021. 
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3 ANSÖKANS AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING 

Ansökan avser ett nytt grundtillstånd för hela Aitiks fortsatta verksamhet. I 
tillämpliga delar, d v s allt utom de delar som begränsas av maximalt tillåten 
anläggningstid för sandmagasinets dammar och utskov (maximal arbetstid är 10 år) 
avser ansökan verksamheten inom hela gruvans planerade livstid, vilken idag är 
planerad fram till minst år 2046. Detta gäller miljöfarlig verksamhet såväl som 
vattenverksamhet. 
 

4 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Sökanden:  Boliden Mineral AB, 556231-6850 
Boliden Aitik 
Sakajärvi 1 
982 92 Gällivare 

  
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen inom fastigheten Gällivare Sakajärvi 
2:4, som ägs av Boliden.  
 
Kontaktpersoner: Områdeschef i Aitik är Hans Jönsson (0970-729011) 
hans.jonsson@boliden.com. Kontakt kan även tas med miljöavdelningen i Aitik, 
Åsa Sjöblom, (0970-729162) asa.sjoblom@boliden.com. Projektledare för 
tillståndsansökan är Nils Eriksson (070-2484121) nils.eriksson@boliden.com. 
 
Kod enligt miljöprövningsförordningen: 13.10 och 13.40 A (avser 
gruvverksamheten). 
 

5 OMRÅDESBESKRIVNING 

Aitikgruvan med tillhörande anläggningar är belägen i Gällivare kommun, 
Norrbottens län, ca 15 km SO om Gällivare samhälle, se översiktskarta i bilaga 1. 
Närmaste bebyggelse finns i byarna Sakajärvi och Liikavaara cirka 3 km respektive 
4 km nordost om gruvan. Laurajärvi fritidsstugeområde är beläget ca 5 km öster om 
industriområdet samt Keskijärvi och Leipojärvi på ytterligare avstånd öster om 
gruvan. I väster finns det boende längs Nattavaaravägen medan det är relativt långt 
till boende norr och söder om gruvan. 
 
Lokaliseringen av verksamhetsområdet med dagbrott, industriområden, 
gråbergsupplag och sandmagasin framgår av bilaga 2 och 3.  
 
Översiktsplanen för Gällivare kommun antogs år 2014. Bolidens 
verksamhetsområde har även detaljplanelagts under år 2007. Av planerna framgår 
att området är avsatt för industriverksamhet. En planprocess pågår för att utvidga 
och revidera den befintliga detaljplanen, framför allt med anledning av den 
tillkommande verksamheten i Liikavaara och utökade upplagsytor. 
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Ett antal olika riksintressen förekommer i och omkring Aitik. Rennäring bedrivs i 
området kring Aitik av Gällivare Skogssameby med kärnområden av riksintresse 
och flyttleder i närområdet. Aitikgruvan med dess närområde omfattande även 
Liikavaara klassades 2004 av SGU som riksintresse avseende mineralutvinning. 
Gällivare flygplats är belägen ca 15 km NV om Aitikgruvan. Flygplatsen liksom 
väg E10 är av riksintresse för kommunikation som en samhällsviktig anläggning. 
De hinderytor som finns runt flygplatsen berörs av Aitiks tillståndsgivna 
verksamhet och av nu aktuell ansökt verksamhet. Väg E10 löper strax norr om 
Aitik. 
 
Söder om Aitikgruvan finns ett större sammanhängande myr- och urskogslandskap 
som av markägaren Sveaskog avsatts som en ekopark. Vattendraget sydost om 
Aitik gruvan, Yli-Leipojoki -systemet, är klassat som Natura 2000-område liksom 
bäcken Myllyjokis källflöden söder om sandmagasinet. Vidare är Torne- och 
Kalixälven med biflöden Natura 2000-klassade. Detta gäller således även 
vattendragen väster och norr om Aitik, d v s Leipojoki samt Vassara och Lina älvar.  
 

6 BEFINTLIG VERKSAMHET 

Boliden äger Aitikgruvan med tillhörande anläggningar i Gällivare kommun. 
Gruvbrytning sker i idag i två dagbrott och malmen processas i ett anrikningsverk 
med en produktionstakt av upp till 45 miljoner ton malm per år. Boliden planerar 
även att starta ett nytt dagbrott i Liikavaara (under prövning). Förutom malm bryts 
även ofyndigt gråberg i gruvorna för att kunna utvinna malmen på ett säkert sätt. 
Gråberget deponeras på upplag i anslutning till Aitikdagbrottet. Miljögråberg, d v 
s gråberg med mycket lågt innehåll av svavel och metaller, tillvaratas och läggs upp 
separat för att kunna användas som konstruktionsmaterial inom och utanför 
gruvområdet. I Liiikavaara planeras ett upplag för miljögråberg. Den restprodukt 
som bildas vid anrikningen, s.k. anrikningssand, genomgår restflotation för 
avskiljning av sulfider. Anrikningssand med låg svavelhalt respektive hög 
svavelhalt deponeras separat, i olika delar av sandmagasinet. Sandmagasinet är en 
viktig del av Aitiks vattenhantering. Allt vatten från verksamhetsområdet samlas 
upp liksom länshållningsvatten från dagbrotten, och pumpas till anrikningsverket. 
Allt vatten pumpas därefter tillsammans med anrikningssanden till sandmagasinet 
där anrikningssanden sedimenterar och vattnet rinner av till klarningsmagasinet. 
Anrikningsverket förses med processvatten från klarningsmagasinet och eventuellt 
överskottsvatten avbördas till recipienten Leipojoki. Sandmagasinets dammar 
byggs på kontinuerligt för att rymma fallande anrikningssand. Ur malmen utvinns 
kopparkoncentrat som fraktas på tåg till Rönnskärsverken för vidare förädling. 
Verksamheten i Aitik beskrivs schematiskt i Figur 1. 
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Figur 1. Schematisk bild av verksamheten vid Aitikgruvan. 

För verksamheten krävs en rad insatsvaror förutom vatten i form av energi 
(huvudsakligen elektrisk energi och diesel), sprängämnen, flotationskemikalier etc. 
Verksamheten är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men ger samtidigt 
upphov till en rad miljöeffekter såsom ianspråktagande av mark, deponering av 
gråberg och anrikningssand, buller, damning, luftstötar, stenkast, utsläpp till vatten 
och luft. Verksamheten påverkar närboende i en rad olika hänseenden såsom 
begränsningar i friluftsliv, buller, vibrationer, luftstötvågor, damning och även 
påverkad landskapsbild. Vidare påverkas rennäringen i området. Boliden Aitik 
arbetar kontinuerligt för att vid varje tidpunkt minimera den negativa påverkan som 
verksamheten ger upphov till. 
 

7 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR OCH DERAS 
MILJÖKONSEKVENSER 

BAKGRUND TILL PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Boliden har genom framgångsrik prospektering och effektiviseringar utökat 
malmbasen i Aitik, vilket gör att gruvans planerade livstid förlängts avsevärt mot 
vad som tidigare bedömts lönsamt. Mot bakgrund av detta planerar Boliden att 
fortsätta bedriva och utveckla verksamheten i Aitik fram till minst år 2046.  
 
Verksamheten planeras i stort att fortsätta bedrivas på samma sätt som idag vad 
gäller både produktionsnivå och utvinningsmetoder. För detta krävs att 
Aitikdagbrottet utvidgas och fördjupas samtidigt som det krävs ökad kapacitet för 
deponering av gråberg och anrikningssand.  
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PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Gruvor – brytning av malm och gråberg 
Boliden planerar att, med bibehållen produktionstakt på upp till 45 Mton malm/år, 
bryta malm och gråberg i dagbrotten Aitik, Salmijärvi och Liikavaara. Den ökade 
malmbasen föreligger huvudsakligen i Aitikdagbrottet, vilket medför att 
Aitikdagbrottet kommer att utvidgas och fördjupas. Konventionella 
brytningsmetoder kommer även fortsättningsvis att användas med borrning, 
sprängning, lastning och transport av malm och gråberg. Malmen kommer att 
krossas innan den transporteras via transportbandet till anrikningsverket vid tre 
krossar, varav två är belägna nere i Aitikdagbrottet och en i dagen sydost om 
Aitikdagbrottet. Särhållning av miljögråberg kommer att fortsätta ske och 
uppfordrat gråberg kommer att läggas upp på därför avsedda upplag. Miljögråberg 
kommer att användas för anläggningsändamål, exempelvis för dammbyggnad, 
vägbyggnad, utfyllnader och som vägmaterial. Vid jordavrymning kommer morän 
att tillvaratas och lagras för användning vid anläggningsarbeten och vid 
efterbehandling av gruvområdet. Omfattande investeringar kommer att ske för att 
minska förbrukningen av diesel, och därmed utsläpp av CO2, genom utbyggnad av 
el-trolleybanor. Under perioden 2021-2046 beräknas totalt ca 1200 Mton malm och 
ca 1090 Mton gråberg komma att brytas, varav ca 600 Mton miljögråberg. Ca 52 
Mton morän kommer att tillvaratas. En schematisk skiss över Aitikdagbrottets 
planerade utbredning år 2046 återges i Figur 2. Som framgår av Figur 2 behöver 
delar av gråbergsupplagen flyttas. 
 

 

Figur 2. Schematisk skiss över Aitikdagbrottets planerade utbredning vid 
Aitikgruvans planerade livslängd (år 2046) i förhållande till idag gällande 
landskapsplan för gråbergsupplagen. 
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Gråbergsupplag 
Den planerade utvidgningen av Aitikdagbrottet gör att delar av de befintliga 
gråbergsupplagen behöver flyttas. För dammbyggnation och andra 
anläggningsändamål kommer ca 100 Mton miljögråberg att användas fram till år 
2046 vilket gör att ca 500 Mton miljögråberg behöver läggas på upplag. Vidare 
kommer ca 490 Mton övrigt gråberg att behöva läggas på upplag. 
 
Olika alternativ för lokalisering av upplag och nya volymer för uppläggning av 
gråberg utreds inom ramen för denna ansökan. Här vägs en rad olika parametrar in 
för att minimera påverkan från upplagen under driftsperioden samt i ett långsiktigt 
perspektiv. Här spelar faktorer som ianspråktagande av mark, visuell påverkan, 
flyghinderytor, efterbehandlingsfrågor, transportavstånd samt påverkan på 
infrastruktur stor roll. 
 
Genomförda utredningar visar att en upplagsutformning som ansluter till 
sandmagasinets uppströmsdammar, vilket bedöms komma att utgöra 
huvudalternativet i ansökan, förenar en rad fördelar i förhållande till separata 
upplag som byggs på höjden. Denna utformning kan även optimeras med avseende 
på hur dammarna byggs samt minimera dammsäkerhetsrisker för 
uppströmsdammarna. En schematisk bild av en utformning av gråbergsupplagen så 
att de ansluter mot uppströmsdammarna ges i Figur 3. 
 

 

Figur 3. Schematisk bild av bedömt huvudalternativ för framtida utformning av 
gråbergsupplagen. Orange färg (T9) indikerar upplag för morän, grön färg 
(T6, T7 och T8) indikerar upplag för miljögråberg och röd färg (T1-T4), 
liksom blå färg (T5), indikerar upplag för övrigt gråberg. T5 kommer att tas 
bort under gruvans livstid. 
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Upplag för morän 
Befintliga moränupplag på västra sidan om Aitikdagbrottet måste flyttas när 
dagbrottet utvidgas. Vidare kommer ca 52 Mton morän att tillvaratas vid den 
fortsatta avrymningen av Aitikdagbrottet. Dessa moränmängder kommer att 
särhållas och lagras separat (T9 i Figur 3) för användning vid efterbehandlingen av 
gruvområdet. 
 
Anrikning 
Anrikning av malmen bedöms komma att ske på samma sätt som idag och inom 
ramen för idag tillståndsgiven produktionsnivå om 45 Mton/år. Den krossade 
malmen matas in i anrikningsverket från malmladan via transportband. Malmen 
mals varvid vatten och kalk tillsätts. Den malda malmen genomgår flotation i olika 
steg för utvinning av värdemineralen samt restflotation för att reducera svavelhalten 
i huvuddelen av anrikningssanden. Den lågsvavliga anrikningssanden pumpas i 
slurryform till sandmagasinet där den deponeras. Den högsvavliga 
anrikningssanden pumpas i slurryform till en separat del av sandmagasinet 
benämnd HS-magasinet. Processvattnet dekanteras och avrinner till 
klarningsmagasinet. Överskottsvattnet från HS-magasinet kommer att genomgå 
rening med avseende på tiosalter och metaller innan vattnet rinner till 
klarningsmagasinet. Inga signifikativa förändringar planeras i anrikningsverket, 
dock kommer kontinuerligt förbättringar att genomföras i avsikt att minimera 
energiförbrukning, öka utbyten, minimera miljöeffekter, etc. 
 
Sandmagasin 
Dammanläggningen i Aitik består av ett sandmagasin uppdelat i två delar, LS-
magasinet för lågsvavlig anrikningssand samt HS-magasinet för högsvavlig 
anrikningssand, och ett klarningsmagasin med tillhörande utskov. I anslutning till 
HS-magasinet har även ett mindre klarningsmagasin byggts kallat VR-bassängen. 
Enligt gällande tillstånd skall Boliden även bygga ett magasin för lagring av vatten 
i anslutning till VR-magasinet benämnt VM-magasinet. Boliden har ansökt hos 
mark- och miljödomstolen om att inte bygga damm V1 och därmed inte heller VM-
magasinet.  
 
Det befintliga sandmagasinet avgränsas av dammarna A-B2, A-B, C-D, C-D2, G-
H2, G-H, E-F, E-F2 och V2 och begränsas i dagsläget av naturlig mark i söder (se 
Figur 4). HS-magasinet avskiljs från LS-magasinet med damm HS och från 
omgivande mark med damm HS2. Klarningsmagasinet avgränsas av damm I-J. 
Dammarna K-L och V1 är ännu inte byggda. 
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Figur 4. Översikt av dammar vid sandmagasinet (flygfoto från Boliden Mineral AB 
2020). 

I sandmagasinet deponeras anrikningssand, en restprodukt från 
malmförädlingsprocessen. Efter anrikningsprocessen är sanden uppblandad med 
vatten och bildar en slurry som pumpas från anrikningsverket ut på sandmagasinet 
i ledningar. Sanden deponeras sedan på magasinet och kommer delvis till 
användning vid höjning av dammarna. Vid fortsatt drift av gruvan kommer 
ytterligare anrikningssand att produceras. Olika alternativa lokaliseringar för 
sandmagasin har studerats liksom olika dammbyggnadsmetoder och 
deponeringsmetoder.  Boliden bedömer att bästa alternativet är att fortsätta att 
utnyttja det befintliga sandmagasinet så länge det är möjligt för deponering av 
anrikningssanden. Utredningarna visar att det är möjligt att fortsätta att deponera 
anrikningssand i det befintliga magasinet fram till minst år 2046 varför Boliden 
anser att det bör utgöra huvudalternativet för den nu aktuella ansökan. I praktiken 
innebär detta att de olika dammarna behöver höjas med mellan 0 - 21,5 m utöver 
idag tillståndsgiven krönhöjd fram till år 2034 och avbördningslösningar behöver 
anpassas till de nya nivåerna. Därefter krävs ett nytt tillstånd för fortsatta höjningar 
inom ramen för gruvans planerade livstid. 
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Dammarna dimensioneras utifrån de krav som finns uppställda i Gruvindustrins 
riktlinjer för dammsäkerhet, GruvRIDAS. Som exempel kan nämnas att 
dammslänters stabilitet ska ha en säkerhetsfaktor som är minst 1,5 för normala 
förhållanden samt att dammar i konsekvensklass 1 ska klara ett Klass I-flöde enligt 
Flödeskommitténs riktlinjer. 
 
Vattenhantering 
En översikt över magasinsystemet och vattenvägar visas i Figur 5. Utöver de 
vattenvägar som redovisas i Figur 5 tillförs anrikningsverket uppfordrat 
länshållningsvatten från dagbrotten samt uppsamlat vatten från 
verksamhetsområdet. 
 
I anslutning till HS-magasinet planerar Boliden att anlägga en reningsanläggning 
av typ Fenton för rening av vattnet innan det släpps vidare i 
vattenhanteringssystemet. Behovet av en reningsanläggning är för närvarande 
föremål för prövotid (U6). Boliden utgår emellertid i sin interna planering från att 
en reningsanläggning kommer att byggas. 
 

 

Figur 5. Schematisk bild av magasinsystem med sand- och vattenvägar. 1. 
Lågsvavlig sand + vatten till sandmagasin. 2. Högsvavlig sand + vatten till 
HS-magasin. 3. Högflöden från HS-magasin till sandmagasin, i senare 
skede kommer även högflöden från HS-magasinet att ledas till VR-
magasinet. 4. Driftflöden från HS via reningsanläggning till VR-magasin. 5. 
Vatten via tröskelutskov från VR-magasin till VM-magasin. 6. Vatten via 
reglerbart utskov från VM-magasin till klarningsmagasin. 7. Vatten via 
reglerbart utskov från sandmagasin till klarningsmagasin. 8. Återpumpning 
av vatten från klarningsmagasin till anrikningsverk. 9. Avbördning via 
reglerbart utskov från klarningsmagasin till recipient. 
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Avskärmande och uppsamlande diken finns på gruvområdet dels för att minimera 
mängden opåverkat vatten som rinner in i området och dels för att samla upp 
potentiellt påverkat vatten, exempelvis lakvatten från gråbergsupplagen. Dessa 
diken kommer att anpassas till hur verksamheten utvecklas för bästa funktion. 
 
Övrig infrastruktur 
Processvattenledning och ledning för uppsamlat vatten från gruvområdet finns i 
anslutning till de norra och östra dammarna vid sandmagasinet. Dessa ledningar 
kommer att behöva flyttas då dammarnas stödbankar breder ut sig. Denna flytt 
kommer att ske i etapper genom att en ledningsbank byggs upp parallellt med 
dagens sträckning. Därefter kan stödbanken byggas ut till ledningsbanken som 
därefter kommer att utgöra en del i stödbanken. Ledningarna kan sedan flyttas upp 
på stödbanken, alternativt upp på gråbergsupplaget, för att medge att området för 
ledningsbanken fylls över med gråberg.  
 

MILJÖKONSEKVENSER 

Som beskrivs ovan bedöms verksamheten i stora delar komma att bedrivas som 
idag. Detta medför en rad miljökonsekvenser och störningar såsom ianspråktagande 
av mark, deponering av gråberg och anrikningssand, buller, damning, luftstötar, 
stenkast, utsläpp till vatten och luft. Verksamheten påverkar närboende i en rad 
olika hänseenden såsom begränsningar i jakt, friluftsliv, störningar, och även 
landskapsbilden påverkas. Vidare påverkas rennäringen i området. Boliden Aitik 
arbetar kontinuerligt för att vid varje tidpunkt minimera den negativa påverkan som 
verksamheten ger upphov till. För verksamheten krävs en rad insatsvaror förutom 
vatten i form av energi (huvudsakligen elektrisk energi och diesel), sprängämnen, 
flotationskemikalier etc. Resurshushållning och klimatfrågorna är givetvis viktiga i 
sammanhanget. 

För den fortsatta verksamheten bedöms samma eller liknande miljökonsekvenser 
komma att fortsätta att vara aktuella för verksamheten i Aitik varför Boliden 
behöver fortsätta att utveckla och förbättra befintlig verksamhet och befintliga 
skyddsåtgärder.  

Den ökade avfallsmängden kommer leda till att ytterligare mark tas i anspråk för 
gråbergsupplag. Här behöver påverkan på natur och kulturvärden minimeras. Det 
finns dessutom ett antal konkurrerande intressen för markanvändning varför 
Boliden avser att minimera den ytterligare yta som behöver tas i anspråk. 

Sandmagasinet kommer inte öka signifikant i yta eller ta ytterligare mark i anspråk, 
dock kommer det att bli högre. Här behöver ökad risk för damning samt potentiellt 
ökade konsekvenser vid ett dammhaveri beaktas. 

Vattenhanteringen eller vattenbalansen bedöms inte påverkas signifikant. En viktig 
fråga som även är relaterad till ökade upplag och ökad mängd deponerat 
utvinningsavfall är efterbehandlingsfrågorna.  
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8 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redogöra för hur den fortsatta 
verksamheten avses att bedrivas, vilka alternativa lokaliseringar och olika 
alternativa metoder som finns för de olika verksamhetsdelarna. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer vidare att redogöra för förväntade 
miljökonsekvenser tillsammans med de försiktighetsmått som Boliden avser att 
vidta. Den kommer även att avhandla det s.k. nollalternativet, d v s vad som händer 
om tillstånd för fortsatt verksamhet inte medges. Boliden ansöker om nytt tillstånd 
för hela verksamheten i Aitik varför beskrivningen kommer att behandla 
miljökonsekvenserna för hela verksamheten, både under drift och efter genomförd 
efterbehandling. 

ALTERNATIV 

Boliden har studerat en rad alternativa lokaliseringar för ett nytt sandmagasin och 
jämfört med alternativet att höja befintligt magasin. Slutsatsen av 
lokaliseringsutredningen är att det bästa alternativet är att bygga på befintligt 
magasin. Olika varianter av en påbyggnad av befintligt magasin samt olika 
deponeringstekniker har även utretts. Slutledningen av dessa utredningar har blivit 
att huvudalternativet är att ansöka om tillstånd till ett höjt sandmagasin. 
 
Boliden har även utrett olika lokaliseringar och utformningar av gråbergsupplag. 
Slutledningen av dessa utredningar har blivit att huvudalternativet är att ansöka om 
tillstånd till att höja befintliga upplag och utvidga mot norr samt att upplaget även 
ansluter mot sandmagasinets uppströmsdammar. 
 
En naturvärdesinventering har genomförts för de mark områden som berörs av det 
utvidgade gråbergsupplaget.  
 
IANSPRÅKSTAGANDE AV MARK 

Den planerade utvidgningen av gråbergsupplaget kommer att medföra att upplaget 
utvidgas mot norr och tar ny mark i anspråk. En naturvärdesinventering i fält samt 
en översiktlig kulturvärdesinventering genomförs därför i de mark- och 
vattenområden som bedöms komma att tas i anspråk. Ur markanvändningssynpunkt 
innebär utvidgningen av gråbergsupplaget ett arealbortfall för rennäringen och ett 
begränsat intrång för jakt och friluftsliv i området. Naturvärdesinventeringen visar 
att det inte finns några exceptionellt höga naturvärden i området. Huvudalternativet 
består till största delen av skogsmark och myr. Marken är sedan tidigare anvisad 
enligt minerallagen. En plan för kompensationsåtgärder, framförallt riktade mot 
rennäringen, kommer att utarbetas inom ramen för ansökan. 
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UTSLÄPP TILL LUFT 

Diffus damning förekommer vissa perioder från verksamheten. Det är framförallt 
vid blåsiga förhållanden i samband med torr väderlek eller vid frystorkning av 
sandytan i sandmagasinet som damning sker. Viss damning sker även vid lastning, 
lossning och andra interna transporter inom området. En rad skyddsåtgärder för att 
minimera damning så långt det är möjligt redovisas. Dammarna kommer att byggas 
huvudsakligen av spigotterad anrikningssand (många utsläppspunkter) varigenom 
utsläpp till luft från den planerade verksamheten begränsas. Vid verksamheten 
(sprängning, lastning och transport av malm och gråberg) uppkommer utsläpp av: 
NOx, CO, CO2, HC, SO2 och partiklar. Utsläppen bedöms inte komma att öka vid 
fortsatt verksamhet utan snarare att minska genom att en större det av 
gråbergstransporterna kommer att ske med el-drift genom den utbyggnad av trolley-
banan som planeras. Utsläppen kommer att bedömas utifrån uppskattad framtida 
förbrukning av drivmedel, sprängmedel och insatsvaror i en transportutredning.  
 
UTSLÄPP TILL VATTEN SAMT PÅVERKAN PÅ VATTEN 

Sandmagasinet och klarningsmagasinet utgör en del av hela Aitikgruvans 
processvattensystem. Till sandmagasinet pumpas anrikningssanden i slurryform 
varefter sandpartiklarna sedimenterar i sandmagasinet och överskottsvattnet 
dekanteras till klarningsmagasinet. Från klarningsmagasinet pumpas vattnet åter till 
anrikningsverket och används på nytt som processvatten. Till anrikningsverket 
pumpas även uppsamlat vatten från gruvområdet (gruvvatten och dränagevatten 
från upplagsområden, industriplaner et c). I händelse av vattenbrist pumpas vatten 
in i systemet från Vassara och Lina älvar.  
 
Den planerade höjningen av sandmagasinet kommer bara i mycket begränsad 
utsträckning att förändra vattenbalansen för sandmagasinet eftersom 
sandmagasinets tillrinningsområde inte förändras nämnvärt. 
 
Överskottsvatten, i den mån det förekommer, kommer att precis som nu avbördas 
till Leipojoki. Leipojoki mynnar i Vassara älv som i sin tur mynnar i Lina älv. Lina 
älv utgör en del av Kalixälvens avrinningsområde. Torne- och Kalix älvar med käll- 
och biflöden utgör Natura 2000 område. Miljökonsekvenserna kommer att bedömas 
utifrån en detaljerad vattenbalans för bedömning av avbördad vattenvolym och 
förväntad vattenkvalitet på avbördat vatten under drift. Även förväntad effekt av 
planerade efterbehandlingsåtgärder kommer att utvärderas och bedömas.  
 
BULLER, VIBRATIONER, LUFTSTÖTAR OCH STENKAST 

Verksamheten i Aitik ger upphov till buller, bland annat från drift av 
anrikningsverket, ventilationsanläggningar och transporter, samt vibrationer och 
luftstötvågor vid sprängning. Aitik planerar för en oförändrad produktionsnivå och 
gråbergsproduktionen kommer att variera även fortsättningsvis vilket innebär att 
antalet sprängningar och laddningarnas storlek kommer att fortsätta att variera på 
liknande sätt som idag. Buller bedöms uppstå på liknande sätt som idag vilket 
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kommer att utredas och belysas i MKB. Den fortsatta verksamheten bedöms även 
fortsättningsvis ge upphov till vibrationer, luftstötar eller stenkast. 
 
EFTERBEHANDLING 

I den avfallshanteringsplan som ingår i ansökan kommer en efterbehandlingsplan 
att ingå tillsammans med en bedömning av de kostnader som efterbehandlingen av 
verksamheten, inklusive sandmagasinet och gråbergsupplagen, kommer att 
medföra. Olika alternativ för efterbehandlingen utreds inom ramen för ansökan som 
även beaktar effekter av framtida klimatförändringen på efterbehandlingens 
funktion under olika alternativa klimatscenarios. Det finns många mål och krav på 
efterbehandlingen såsom att området skall vara säkert att vistas i, området skall 
kunna användas för avsedd markanvändning, att området skall vara integrerat i 
landskapsbilden, att föroreningsnivån på området skall vara acceptabel, etc. Kraven 
inskränker sig inte bara till själva gruvområdet utan även till hur det 
efterbehandlade gruvområdet påverkar omgivningen. Viktiga mål är därför att 
olycksriskerna skall minimeras samt att miljökvalitetsnormerna för vatten skall 
kunna innehållas i recipienterna i ett långsiktigt perspektiv efter genomförd 
efterbehandling. Ett konceptuellt förslag till ekologisk värdeskapande 
efterbehandlingsplan för Aitiks verksamhetsområde för att främja biologisk 
mångfald och nyttjande av rennäringen kommer också att ingå i ansökan. 
 
SÄKERHETSFRÅGOR 

Den befintliga och den planerade verksamheten vid Aitikgruvan omfattas av den 
högre kravnivån i lagen om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. En reviderad säkerhetsrapport kommer att inlämnas med 
ansökan. Säkerhetsrapporten omfattar även sandmagasinet och 
gråbergsdeponierna, eftersom dessa utvinningsavfallsanläggningar utgör 
riskanläggningar enligt den klassificering som görs enligt 
Utvinningsavfallsförordningen. Risken för s.k. dominoeffekter vid en eventuell 
olycka har dessutom utretts. 
 
För sandmagasinet och klarningsmagasinet finns även en s.k. DTU- manual (Drifts, 
Tillsyn och Underhåll) utarbetad i enlighet med GruvRIDAS. DTU-manualens 
innehåll kommer att beskrivas i ansökan. Boliden avser även att följa tillämpliga 
delar av den nya globala standarden för sandmagasin (Global Industry Standard on 
Tailings Management). 
 

9 SAMRÅD 

Boliden planerar att genomföra samråd med berörda myndigheter, intilliggande 
fastighetsägare, närboende, rennäring, allmänhet och övriga intressenter. Samrådet 
innebär att Boliden gärna tar emot synpunkter gällande den planerade fortsatta 
verksamheten vid Aitikgruvan såsom den beskrivs i detta samrådsunderlag, de 
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miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Boliden vill i möjligaste mån ta del av era synpunkter rörande detta så vi kan belysa 
dem i kommande tillståndsansökan. Mot bakgrund av den rådande situationen med 
Coronaviruset så kommer vi inte att genomföra något fysiskt samrådsmöte. Vi vill 
därför väldigt gärna att ni, efter att ha tagit del av samrådsunderlaget, istället 
återkommer med eventuella frågor och/eller synpunkter till oss via e-post, brev eller 
telefon. Vi planerar också att hålla digitala presentationer för de som önskar en 
fördjupad genomgång av den planerade ansökningen och miljökonsekvens-
beskrivningen. För att vi skall ha möjlighet att beakta era synpunkter ber vi er höra 
av er senast den 15 mars 2021  på någon av följande adresser eller telefonnummer. 
 
Frågor/synpunkter via telefon eller e-post: 
 

Sektionschef yttre miljö Aitik 
Åsa Sjöblom 
0970-729162 
asa.sjoblom@boliden.com 
 

Projektledare för tillståndsansökan: 
 

Nils Eriksson  
070-2484121 
nils.eriksson@boliden.com 

 
Frågor/synpunkter via brev: 

Boliden Aitik 
Att: Åsa Sjöblom 
Sakajärvi 1 
982 92 Gällivare 

 
En samrådsredogörelse kommer att biläggas miljökonsekvensbeskrivningen. 

Undersökningssamråd har inte hållits. Verksamheten vid Aitikgruvan utgör 
verksamhet som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan.  

 

10 TIDPLAN 

Bolidens ambition är att lämna in ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid 
Aitikgruvan under sommaren år 2021. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Översiktskarta. 

Bilaga 2.  Skiss över Aitik. 

Bilaga 3.  Skiss över Liikavaara. 
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Bilaga 1 

 

Aitikgruvan med kringgärdande landvägs- och järnvägsnät. Från Röda kartan, 
©Lantmäteriverket Gävle, medgivande M2004/2092.  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

 

 


