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Icke teknisk sammanfattning 

Med anledning av Jokkmokk Iron Mines AB:s (nedan kallad nMAB) ansökan om 
bearbetningskoncession för framtida brytning av järn vid mineraliseringen Kallak Norra har denna 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Mineraliseringen Kallak Norra är belägen på en halvö 
mellan byarna Björkholmen och Randijaur ca 40 km väster om Jokkmokks centralort, Norrbottens län. 

MKBn ska möjliggöra Bergmästarens prövning av ansökan om bearbetningskoncession enligt 
minerallagen samt frågan om den föreslaga markanvändningen kan ses som miljömässigt acceptabel. 
Prövningen omfattar även en avvägning av den planerade markanvändningen mot riksintressen enligt 
3 och 4 kap. miljöbalken. 

Mineraltillgångarna i Kallak Norra har uppskattats i enlighet med riktlinjerna enligt JORC 
reglementee . Enligt beräkningar, baserade på utförda undersökningar, omfattar mineraliseringen ca 
88,8 Mton indikerade resurser med 27,7% järnhalt samt 55,3 Mton antagna resurser med 28,2% 
järnhalt. Det sökta koncessionsområdet omfattar ca 103 ha. Resultaten från den uppskattning av 
mineralresurser som utförts visar med tillräcklig sannolikhet att fYndigheten kan tillgodogöras 
ekonomiskt. 

(	 Produktionsverksamhet bedöms initialt kunna pågå under ca 14 år, vartill kommer uppbyggnads- och 
avvecklingsperioder på ytterligare ca 4 år. Området har potential för tillskott av brytvärd 
järnmineralisering som kan ge betydande fOrlängning av drifttiden. Sedan verksamheten kommit in i 
produktionsfasen utgör den en lokalt stor arbetsplats med ca 250 sysselsatta uttryckta som årsarbeten. 
Därtill kommer drygt 300 indirekt anställda i verksamheter med direkt koppling till gruvan. 

Området kring fYndigheten är utpekat som område av riksintresse för fYndigheter av värdefulla ämnen 
eller material som är av stor betydelse för landets försörjningsberedskap. 

Den planerade gruvverksamheten omfattar i huvudsak följande: 

•	 brytning av malm i dagbrott 

•	 anrikning av ca 10 Mton malm per år 

•	 ,deponering av ca 80 Mton (ca 60 Mm3
) restprodukt från anrikningsprocessen (anrikningssand) 

•	 brytning och deponering av ca 100 Mton (ca 60 Mm3
) gråberg 

•	 uppförande och drift av anläggningar för vattenhantering, bland annat klarningsmagasin samt 
diken 

•	 uppförande av industriområde med byggnader, ytor och vägar för verksamhetens drift 
•	 uttransport av ca 4,2 Mton produkt per år 

Inom ramen för ansökan om bearbetningskoncession har en konceptuell utformning av 
gruvverksamheten samt lokalisering av anläggningar tagits fram, vilket ligger till grund för 
beskrivning av konsekvenser i föreliggande MKB. 

Inför kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer en mer detaljerad utformning att 
utredas och redovisas. 

Planjörh ållanden 

Markområdet som berörs av koncessionsområdet är i dagsläget inte detaljplanelagt. 

l JORC code (Joint Ore Reserves Committee Code) är ett australienskt klassificeringssystem rör 
mineraltillgångar 
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Riksintressen och Natura 2000 

Det finns inga riksintressen eller Natura 2000 områden inom det sökta koncessionsområdet, förutom 
riksintresset för värdefulla ämnen och material. Men gruvverksamhetens anläggningar kan komma att 
överlappa områden av riksintressen för rennäring. Det gäller flyttleder samt rastbete som nyttjas av 
Jåhkågasska tjielldes sameby. Vid slutlig utformning av verksamheten samt lokalisering av 
anläggningar ska hänsyn tas till rennäringen så långt som möjligt. Efter avslutad gruvverksamhet 
efterbehandlas verksamhetsområdet och betydande delar därav kan åter nyttjas som renbetesmark. 
Konsekvenserna för riksintresset rennäring bedöms som måttliga under drift och kvarstående effekter 
bedöms som små. 

Det finns riksintressen för naturvård, kulturmiljö, rörligt friluftsliv och Natura 2000 på avstånd mellan 
8 och 20 km från koncessionsområdet. Dessa riksintressen bedöms inte direkt påverkas av den 
planerade verksamheten. Väg E45, som utgör riksintresse för kommunikationer, kan komma att 
påverkas av ett ökat antal transporter. I vilken omfattning väg E45 påverkas är beroende av vilket 
transportaltemativ som kommer att väljas. 

Världsarvet Laponia upptar en yta om ca 940 000 ha och innefattar ett flertal naturreservat och 
nationalparker. Dessa områden bedöms inte påverkas direkt av gruvverksamheten. Indirekt kan 
kommande transporter påverka de delar av Laponia som är belägna längs väg E45. 

Miljökonsekvenser och andra konsekvenser 

Den planerade verksamheten kommer delvis att ta i anspråk markområden som har klassats som att de 
innehåller naturvärden (en nyckelbiotop samt ett område med naturvärdesklass 2) som finns vid 
koncessionsområdet. Inga unika områden eller naturreservat påverkas av verksamheten. Sammantaget 
bedöms verksamhetens påverkan på naturmiljön som måttlig under gruvans drift. Efter avslutad 
gruvdrift~~går området till naturmark. 

Inom det sökta koncessionsområdet finns ett antal diken från tidigare prospekteringsarbeten, vilka 
bedömts som kulturhistoriska lämningar enligt utförd arkeologisk utredning. Innan eventuell 
bortgrävning ska dessa diken dokumenteras. Påverkan på kulturmiljön bedöms sammantaget som 
liten. 

Utförd karakterisering av det gråberg som kommer att deponeras indikerar ingen risk för spridning av 
metaller och/eller surt lakvatten från materialet. Gråberget kan, enligt karakteriseringen, användas 
inom området utan särskilda miljöhänsyn. 

Bortledning av vatten från dagbrottet kommer att påverka dehydrogeologiska förhållandena i 
närområdet. Under gruvdriften kommer grundvattenytans läge successivt att sänkas inom ett 
influensområde runt själva dagbrottet. Inga befintliga brunnar bedöms komma att påverkas av 
avsänkningen. Ett kontrollprogram kommer att upprättas som följer grundvattenavsänkningen under 
driftsfasen. Efter avslutad gruvverksamhet, när länshållningen upphört, återgår grundvattenytan 
successivt till sitt tidigare läge. Sammantaget bedöms påverkan på grundvatten som måttlig. 

Den planerade verksamheten innebär att vattendrag och mindre sjöar i närområdet tas i anspråk för 
bland annat sandmagasin och vattenmagasin. Konsekvenserna under drift bedöms som relativt stora 
lokalt. Dessa vattendrag är dock inte utpekade som vattenfdrekomster och omfattas därför inte av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Efter avslutad gruvdrift kommer vattendragens funktion att 
återställas och ytvattenflödet återgår till naturliga mönster, förutom de delar som täcks av 
sandmagasinet. Processvatten inom verksamheten bedöms inte innehålla höga halter förorenande 
ämnen och/eller metaller. Förhöjda kvävehalter till följd av sprängämnesrester kan dock förekomma. 

Enligt upprättad vattenbalans, beräknad på årsbasis, kommer det att finnas ett behov av vattentillförsel 
i verksamheten och inga utsläpp förväntas ske förutom vid tillfallen med höga flöden i samband med 
höstregn och/eller snösmältning. Denna bedömning kan dock komma att förändras efter mer 
noggranna kartläggningar av de hydrauliska egenskaperna i det berg som omger dagbrottet. Genom att 
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anlägga ett vattenmagasin ges möjlighet till utjämning av vattenflödet och överskottsvatten vid 
högflödessituationer kan därmed till viss del samlas in. Den planerade verksamheten bedöms inte 
försvåra uppfyllelse av miljökvalitetsnormer för vatten, som gäller i vattendrag nedströms den 
planerade verksamheten. Sammantaget bedöms påverkan på ytvatten som måttlig. 

Den planerade verksamheten kan påverka luftmiljön lokalt till följd av damning från vägar, upplag och 
öppna ytor. Konsekvenserna för luftmiljön regionalt och globalt bedöms som obetydliga. 
Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas av den planerade verksamheten. Efter avslutad 
verksamhet upphör påverkan på luft. 

Verksamheten kommer att generera ljud som kan uppfattas störande för människor och djur. En 
bullerutredning har utfört som visar att gällande riktvärden för buller vid bostäder kan innehållas 
förutsatt att deponering av gråberg vid det västra upplaget undviks nattetid. Bullerdämpande åtgärder 
kan komma att vidtas vid behov. Sammantaget bedöms konsekvenser avseende buller som måttliga 
underdrift. Efter avslutad drift upphör ljudstörningen. 

Enligt utförd utredning föreligger ingen risk för teknisk skada på bebyggelse och/eller anläggningar 
till följd av vibrationer och luftstötsvåg från sprängning i Kallak Norra. Avståndet till närmaste 
bebyggelse är ca 2 km och avståndet till Parkidammen är ca 6 lan. Sammantaget bedöms 
konsekvenser avseende vibrationer, luftstötsvåg och stenkast som liten förutsatt att föreslaget 
skyddsavstånd beaktas. 

Konsekvenserna avseende hushållning med naturresurser bedöms små med avseende på markanspråk, 
vatten och konstruktionsrnateriai (morän och gråberg). Vad gäller hushållning med energi bedöms 
konsekvenserna som måttliga. 

Leverans av slutproduktenjärnkoncentrat från den planerade verksamheten medför stort behov av 
transporter vilket kommer att belasta det allmänna väg- och/eller järnvägsnätet. Planeringen kring 
satsningar i infrastruktur sker i en särskild process med prövning enligt Väglagen och Järnvägslagen. 
Handläggningen av infrastrukturfrågorna kommer att ske parallellt med handläggning och prövning av 
gruvverksamheten enligt Minerallagen och Miljöbalken. 

Det sökta koncessionsområdet ligger på marker som utgör renbete för Jåhkågasska tjielldes sameby. 
Sirges samebys marker angränsar mot norr och denna sameby kan indirekt komma att påverkas av 
transporter till och från verksamheten. Även samebyarna Tuorpon, Sierri och Udtja kan komma att 
påverkas indirekt av verksamheten eftersom transporter av produkt kommer att passera deras 
renskötselområden längs Inlandsbanan och väg E45. 

I den rennäringsanalys som utförts inom ramen för ansökan om bearbetningskoncession redovisas en 
rad förslag till åtgärder som kan vidtas för att minska påverkan på rennäringen i den fortsatta 
processen att utveckla Kallakfyndigheten mot gruvdrift. Utgångspunkten är att rennäringen i berörda 
samebyar ska kunna fortgå och att skada för rennäringen i första hand ska förebyggas och minimeras, 
men där så inte är möjligt ska skada kompenseras. 

Påverkan på rennäringen bedöms sammantaget som måttlig förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas. 

Närboende till gruvan kan komma att påverkas av bland annat syn- och ljudintryck samt damning. 
Dessutom kommer boende indirekt att påverkas av transporter till och från området. Genom föreslagen 
utformning av verksamheten kommer gällande riktvärde avseende buller och vibrationer att innehållas. 
Damningsdämpande åtgärder kommer att vidtas vid behov. Sammantaget bedöms påverkan på 
närboende som måttlig. 

Det sökta koncessionsområdet och dess omgivning utgör en mindre del i ett större sammanhängande 
skogs- och myrmarksområde öster om fjällkedjan. I närområdet finns några mindre sjöar och direkt 
söder om koncessionsområdet ligger sjön Parkijaure som ingår i Lilla Luleälvens vattensystem. 
Vattendraget är utbyggt för vattenkraft och Parkidammen har en fallhöjd på 14 meter. 
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Området nyttjas i dagsläget till viss del för rekreation och friluftsliv såsom bär- och svampplockning. 
Även jakt och fiske bedrivs i området. Den planerade verksamheten medför att ett markområde om ca 
1 500 ha berörs. Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms som måttlig i närområdet till gruvan. 
Påverkan på jakt och fiske bedöms sammantaget som måttlig. Kompensation kan komma att utgå för 
jaktmarker och fiskevatten som tas i anspråk. Efter avslutad gruvdrift efterbehandlas området till 
naturmark och ska på sikt kunna användas på samma sätt som tidigare. 

I dagsläget bedrivs aktivt skogsbruk kring fyndigheten. De marker som tas i anspråk av verksamheten 
kan under gruvdriften, och i några fall även därefter, inte nyttjas för skogsbruket och berörda 
markägare kommer att kompenseras. 

Söder om Randijaur by har Vattenfall en dammanläggning för kraftproduktion, Parkidammen. 
Dammens konstruktion bedöms inte påverkas av verksamheten. Vattenförbrukningen i 
gruvverksamheten kan påverka uttaget av vattenkraft. Preliminärt bedöms påverkan som liten, men 
frågan bör utredas närmare i samråd med berörd kraftproducent, Vattenfall. 

Över området löper kraftledningar som kommer att flyttas till följd av verksamheten. Mellan byarna 
Björkholmen och Randijaur löper väg 807 som kommer att tas i anspråk av verksamhetens 
anläggningar. Infart till Björkholmen och Kallak Norra kan komma att ske via en nyanslutningsväg 
från Kvikkjokksvägen i höjd med Parki spärrdamm direkt norr om fyndigheten. 

Under gruvdriften kommer Kallak Norra att medföra ett tillskott till arbetsmarknaden såväl lokalt i 
kommunen som regionalt på länsnivå, vilket medför positiva sociala och ekonomiska effekter. Det 
tillförda värdet av ett gruvprojekt överstiger med avsevärda belopp de förutsebara värdeförlustema. 
Avsikten är att de som lider ekonomisk förlust ska kompenseras fullt ut av projektet. De ideella 
värdeförluster som skulle åtfölja ett projekt bedöms inte vara av den storleksordningen att de på ett 
avgörande sätt kan påverka bedömningen av projektets lämplighet. När gruvan har efterbehandlats och 
industriområdet har återställts kan området i huvudsak nyttjas som tidigare. 
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1 INLEDNING 

1.1 Ärendet 

Jokkmokk Iron Mines AB (hädanefter benämnt llMAB) avser att ansöka om bearbetningskoncession 
för fyndigheten Kallak Norra, Jokkmokks kommun, Norrbottens län, se Figur 2-1. Enligt 2 kap. 2 § 
minerallagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt kap. 6 miljöbalken (MB) bifogas 
ansökan om bearbetningskoncession. Föreliggande MKB utgör således en bilaga till llMAB:s ansökan 
om bearbetningskoncession. MKBn har tagits fram i samarbete mellan ett flertal konsulter där Hifab 
AB haft ett övergripande ansvar tillsammans med per b konsult. För de fördjupade utredningar och 
undersökningar som utförts inom olika områden har expertis från SGAB, Norrbottens museum, 
Pelagia Miljökonsult AB, Mark & Miljö Hydrosense, Tunemalm Akustik AB, Nitro Konsult AB samt 
Luleå Tekniska Universitet medverkat. Granskning har genomförts av SGAB och per b konsult. 

En beviljad bearbetningskoncession ger inte någon rättighet till att påbörja gruvverksamhet. För detta 
krävs tillstånd enligt ME vilket hanteras i en separat process hos Mark- och miljödomstolen (MMD). 
Inför kommande ansökan till MMD kommer ytterligare bakgrundsundersökningar att utföras liksom 
mer detaljerade utredningar avseende lokalisering, karakterisering av utvinningsavfall etc. 

1.2 Administrativa uppgifter 

Jokkmokk Iron Mines AB är ett dotterbolag till det i Storbritannien baserade bolaget BeowulfMining 
PLC, vilket är börsnoterat i England och Sverige. 

Sökande	 Jokkmokk Iron Mines AB 

Organisationsnummer:	 556844-2924 

Adress:	 Råsundavägen 1, 8tr, 
16967 SOLNA 

Kontaktperson i ärendet:	 Fred Boman 

E-post:	 fredboman@telia.com 

Telefon:	 070-595 81 23 

Verksamhetskod:	 13.10A 

Kommun:	 Jokkmokk 

Län:	 Norrbottens län 

Uppdragsnr:318828	 Hifab AB 
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1.3 Preliminär tidplan 

JIMABs planer får projektet från 2013 och framåt har sammanfattats i en preliminär tidplan nedan. 

Ar Aktivitet 

2013 Kompletterande undersökningsborrningar 

Inlämnande av ansökan om bearbetningskoncession 

Provbrytning och provanrikning 

Utredningar i samarbete med Trafikverket och andra rörande transporter 

2014-2015 Preliminär lönsamhetsstudie 

Beredande av ansökan om miljötillstånd 

Fortsatta studier och åtgärder inom transportområdet 

2016 Inlämnande av ansökan om miljötillstånd 

Ansökan om tillstånd rörande transporter 

Designstudier 

Lönsamhetsstudie 

2018 Investeringsbeslut 

2018-2020 Byggskede 

2020 Produktionsstart 

2020-2034 Gruvdrift 

2035-2036 Efterbehandling av området 

2036-72066 Efterkontroll, minst 30 år 

2 VAD ANSÖKAN AVSER 

Ansökan avser bearbetningskoncession, som beviljas av Bergsstaten, får enjärnmalmsf)rndighet i 
Jokkmokk, Kallak Norra. Det föreslagna koncessionsområdet omfattar ca 102,7 ha, se Figur 2-2. 

Ansökan gäller planerad framtida brytning av malm innehållande koncessionsmineralet järn, kemisk 
beteckning Fe. Brytning planeras ske i dagbrott inom det får ansökan aktuella koncessionsområdet. 

En konceptuell utformning av den planerade verksamheten vid Kallak Norra har tagits fram, men 
andra utformningsalternativ är fortfarande under övervägande. 

2.1 Avgränsning 

Syftet med föreliggande MKB är att utreda och tydliggöra de miljökonsekvenser som kan fårväntas i 
och med bearbetning av den aktuella f)rndigheten. Den planerade verksamhetens markanvändning ska 
vara acceptabel ur miljösynpunkt och särskild vikt ska läggas vid konsekvenserna för så kallade 
motstående intressen vid prövning av bearbetningskoncession enligt minerallagen. 

De områden som behöver tas i anspråk får den planerade verksamheten utgörs, fårutom av 
koncessionsområdet där malmen identifierats, även av ett industriområde med anrikningsverk m.m. 
För verksamheten krävs även områden för deponering av gråberg, sandmagasin och vattenhantering 
samt vägar mellan anläggningarna. Särskild ansökan om markanvisning kommer att lämnas in till 
Bergsstaten när beslut om bearbetningskoncession och tillstånd enligt MB erhållits. 

Uppdragsnr:3 I8828 Hifab AB 
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2.2 Lokalisering 
Koncessionsområdet är lokaliserat till den mineralisering som påträffats mellan byarna Björkholmen 
och Randijaur som ligger på en halvö i Lilla Luleälven, ca 40 km väster om Jokkmokks samhälle, se 
Figur 2-1. 

Kilometer 
o 20 40 80Teckenförklarlng 
I I I I* Lokalisering Kallak 

~"ihv: 'rid. Sind", Hilob AO 
ut!k.r;·fhdltum: 22 Mtj, 2012 

F'Tojelttion:RT PO, 2..$Gon V 

&:!k,rurx:i!tilttI f~rl ~tr"!A SotSvtfC. 

Figur 2-1 Översiktskarta över Norrbottens län, Jokkmokk och Kallakområdet 

Uppdragsnr:318828 HifabAB 
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Det sökta koncessionsområdet ligger inom område för undersökningstillstånd Kallak nr 1 
(id 2006: 197), delar av verksamhetsområdet ligger inom undersökningstillstånd Kallak nr 2 (id 
2011 :97). Dessa undersökningstillstånd innehas av JlMAB. Koncessionsområdets placering och 
koordinater för områdets hörnpunkter framgår av Figur 2-2 och Tabell 2-1. 

N 

A 

Kilometer
 
Teckenförk larlng o 0.5 1 2
 

I I I Il2:J Koncessionsområde Kallak 

Rir-ad IV: 'r:dl SHodef'l, Hit.b A! 
UUbiftMlltum: le februlTi 2013 

Projaktion:SWUlf ~~TM 

Blk;ru~!\c.n..f,jnMt-trm .5e5nri;e 

Figur 2-2 Fastighetskarta med koncessionsområdetför fyndigheten Kal/ak Norra 

Mineraliseringen ligger i huvudsak inom fastigheterna Allmänningsskogen 1:38, Björkholmen 1:2 och 
5: 1, se Figur 2-2. Avståndet till närmaste bebyggelse i Björkholmen är ca 2 km. 
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Tabell 2-1 Koncessionsområdets hörnpunkter Kallak Norra 

Punkt N E X Y
 
koncessions- SWEREF 99 SWEREF99 RT90 RT!lO
 

område I
 

1
 7413400 681350 7413622 1646059
 

2
 7413372 681160 7413624 1645869
 

3
 7413635 680900 7413863 1645612
 

4
 7413995 680795 7414224 1645511
 

S 7414460 680940 7414687 1645662
 

6 7414715 681125 7414940 1645851
 

7 7414770 681220 7414994 1645947
 

8 7414772 681435 7414993 1646162
 

9 7414660 681600 7414879 1646325
 

10 7414480 681700 7414698 1646423
( 
11 7414170 681776 7414387 1646495
 

12 7413950 681778 7414167 1646494
 

13 7413630 681690 7413847 1646402
 

2.3 Samråd och informationsinsatser 

Vid beviljande av bearbetningskoncession ska bergmästaren enligt 8 kap. 1 § 3 st. minerallagen (SFS 
1991:45), vid tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. MB, samråda med länsstyrelsen i det eller de län där 
koncessionsområdet ligger. Enligt 28 § mineralförordningen (SFS 1992:285) ska länsstyrelsen 
inhämta yttrande från kommunen samt bedöma MKB:n. 

Identifierade direkt berörda markägare och sakägare har sammanställts i Tahe1l2-2 nedan. 

Tabell 2-2 Berörda markägare och sakägare vid den sökta bearbetningskoncessionen 

. Fastighetsbeteckning Ägare	 Adress 

Allmänningsskogen 5:1>38 Jokkmokks sockenallmänning	 Klockarplatsen 1
 
962 32 Jokkmokk
 

Björkholmen 1:2 Kent Mattsson	 Blåbärsstigen 5
 
962 33 Jokkmokk
 

Björkholmen 1:3 Inger Fällman ställföreträdare	 Björkholmen 190
 
16298 Randijaur
 

Björkholmen 5:1 Uno Isaksson, ställföreträdare	 Box 242
 
962 26 Jokkmokk
 

Randijaur 1:18 5tig Erik Åke Hansson	 Kvikkjokksvägen 1
 
962 98 Randijaur
 

Sakägare Kontaktperson	 Adress 

Jåhkågasska tjlellde Jon-Mikko läntha ordf.	 Samebyarnas kansli
 
Köpmangatan 19
 
962 32 Jokkmokk
 

Uppdragsnr:318828 HifabAB 

5(132) 



MiUökonsekvensbeskrivning - Kallak Norra 2013-04-24 

Inom ramen för ansökan om provbrytning har JIMAB genomfört ett antal samrådsmöten samt 
skriftliga samråd med ett antal myndigheter och berörda sakägare. 

nMAB har genomfört ett antal informationsmöten där en eventuell framtida gruvverksamhet har
 
presenterats och diskuterats. Våren 2011 genomfördes ett välbesökt möte i Randijaur med
 
direktinbjudan till närboende samt inbjudan via annons till boende i Jokkmokk. Under våren och
 

. sommaren 2011 genomfördes möten med de samebyar som närmst skulle kunna beröras av
 
verksamheten: Sirges och Jåhkågasska ~iellde. Under hösten 2012 genomfördes även möten med två
 
andra närbelägna samebyar som kan komma att påverkas av verksamheten: ruorpon och Sierri.
 
Informationsmöten har även genomförts med Struktururn, Vattenfall och Trafikverket. Möten med
 
kommunen och länsstyrelsen har genomförts vid flera tillfällen. Bolaget har dessutom medverkat och
 
deltagit vid möten som arrangerats av andra grupper och organisationer. Senaste tiden har bolaget
 
bland annat deltagit vid möte med skolungdomar i Jokkmokk, företagarföreningen i Jokkmokk och
 
Jokkmokks Allmänning.
 

) 
2.4 Bakomliggande motiv för sökt verksamhet 

Efterfrågan på järnmalm har ökat i världen och råvarupriset för järnmalm har stigit kraftigt under de
 
senaste sju åren. I ett globalt perspektiv finns ett ökande behov av järn- och stålprodukter. Enligt
 
prognoserna från Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan det komma att finnas ca 30 aktiva
 

- gruvor i Sverige år 2020 och ca 50 aktiva gruvor år 2030. Med anledning av den ökade efterfrågan har 
olika initiativ tagits på nationell, regional och europeisk nivå. 

- Med anledning av denna ökade efterfrågan på metaller och mineraler har olika initiativ tagits på 
nationell, regional och europeisk nivå. I Sverige har regeringen tagit fram en mineralstrategi. 
Målsättningen med mineralstrategin är att Sverige genom en långsiktigt hållbar och ansvarsfull 
produktion ska stärka sin position som Europas ledande gruv- och mineralland. 

Norrbotten och Västerbotten är starka gruvlän. Under 2012 utarbetades en regional mineralstrategiför
 
Norrbotten och Västerbotten bland annat i syfte att vara ett kunskapsunderlag för arbetet med att
 
utarbeta den nationella mineralstrategin. Visionen i den regionala strategin är att Norrbotten och
 
Västerbotten på ett avgörande sätt ska bidra till Sveriges roll att vara den ledande gruvnationen i
 
Europa. I den regionala strategin har ett antal åtgärder identifierats som kan delas in i tre grupper - de
 
som vidtas av samhällets organ, de som har mer renodlad forsknings/utbildningskaraktär samt åtgärder
 
som berör företag inom gruvbranschen.
 

I Forsknings- och Jnnovationspropositionen (prop. 2012/13:30 Forskning och innovation) anges bland
 
annat att 205 miljoner kronor skall satsas på ett gruv-, mineral- och stålforskningsprogram som ska
 
ledas av Vinnova.
 

Nordiska Rådet har nyligen påbörjat projekt NordMin med syfte att stärka de nordiska ländernas
 
position i ett Europeiskt perspektiv och att främja tillväxt inom gruv- och mineralsektorn. NordMin
 
avser samla näringsliv, universitet och myndigheter i ett regionalt nätverk över nationsgränserna.
 

På europeisk nivå har Europeiskt Innovationspartnerskap om råvaror påbörjats med syfte att trygga
 
råvaruförsörjningen för Europa samt minska importberoendet av denna typ av varor. I partnerskapet
 
arbetar myndigheter tillsammans med den akademiska världen och näringslivet.
 

Uppdragsnr:318828 HifabAB 

6(132) 



Miljökonsekvensbeskrivning - Kallak Norra	 2013-04-24 

3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

3.1 Planförhållanden 

Jokkmokks kommun har upprättat ett måldokument, Jokkmokk 2015 - Den naturliga kommunen där 
alla ryms, (daterat 2009-12-16) med syftet att ge en övergripande styrning och vägledning för 
utvecklingen i kommunen. 

Det planerade verksamhetsområdet saknar detaljplan. 

3.2 Miljömål 

3.2.1 Nationella miljömål 
(	 I syfte att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling antog Riksdagen år 1999- med senare 

revideringar år 2001 och 2005 - 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen fungerar som riktvärden för 
miljöarbete i Sverige. Riktvärdena anger vilken kvalitet på miljön som är önskvärd och har fungerat 
som gemensamma mål att sträva efter för de som arbetar med miljöfrågor nationellt, regionalt och 
lokalt. Genom målen anges det miljötillstånd som ska vara uppnått inom en generation, dvs. omkring 

(	 år 2020-2025 (Miljörnål, 2013). 

Miljörnålen Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och 
Ett rikt odlingslandskap har inte bedömts som relevanta då den planerade verksamheten inte kommer 
att påverka förutsättningarna för måluppfyllelsen. 

MIUÖMAL 

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 

2. Frisk luft	 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö	 12. Levande skogar 

5. Skyddande ozonskikt	 13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker stråimiljö	 14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning	 15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 

Verksamhetens påverkan på ovanstående mål behandlas i kapitel 8. 

3.2.2 Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har ansvar för att regionalt anpassa, precisera och konkretisera de nationella 
miljökvalitetsmålen och ser därför till att regionala miljörnål tas fram och att åtgärder för att uppnå 
dessa tas fram. 

Norrbottens miljörnål beskriver den kvalitet på länets miljö som är önskvärd och som ska vara 
uppnådd inom en generation (2020). Det regionala klimatmålet ska liksom det nationella vara uppnått 
till 2050. (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2012) 

Bara naturligförsurning och Grundvatten av god kvalitet anses vara nära att nås i Norrbotten. 
Miljömålen Ingen övergödning och Storslagen fjällmiljö bedöms kunna nås år 2020 med idag 
beslutade styrmedel. 
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Till vilken grad Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö tros kunna 
uppnås bedöms nationellt av Naturvårdsverket. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till 2020. 
(Miljömålsportalen, mars 2013) 

Miljörnålssystemet har de senaste två åren genomgått en genomgripande förändring. Förändringarna 
har bland annat inneburit att generationsmålet förtydligats, delmålen strukits, 14 etappmål införts och 
att miljökvalitetsmålens preciseringar omformulerats. 

Avseende det regionala åtgärdsprogrammet så anger Länsstyrelsen på sin hemsida att"l mitten av 
februari 2013 startar vi i Norrbotten processen med att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljörnålen, ett miljöhandlingsprogram". 

3.2.3 Lokala miljömål 
Det finns inga kända lokala miljömål som kan tänkas bli berörda av den planerade verksamheten. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 

En miljökvalitetsnorm är ett rättsligt stynnedel för att genomföra de nationella miljömålen. Normen är 
en föreskrift om den lägsta acceptabla miljökvaliteten för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse, eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

I en MKB avseende en verksamhet som kan antas ha betydande miljöpåverkan ska, vid behov, 
redovisas hur verksamheten kan bedrivas samtidigt som dessa miljökvalitetsnormer följs. I dagsläget 
finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, för vattenlevalitet samt för omgivningsbuller. 

3.3.1 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 

I och med införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i 
Vattendirektivetsvensk lagstiftning har svenska vattendrag indelats 
Vattendirektivet, Europa parlamentet och rådets 

efter huvud- och delavrinningsområden med 
direktiv 2000/60 av den 23 oktober om 

vattenförekomster som förvaltas via upprättande aven ram för gemenskapens 
vattenmyndigheterna. åtgärder på vattenpo/itikens område, är ett 

ramdirektiv på EU-nivå som anger enFör varje enskild betydande vattenförekomst har 
övergripande ram för skydd av allt vatten I 

miljökvalitetsnormer upprättats (SFS 2004:660) 
medlemsländerna. Direktivet föreskriver att EU

avseende ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. länderna ska vidta åtgärder i syfte att uppnå god 
Miljökvalitetsnonner för Bottenvikens vattendistrikt ytvattenstatus, god ekologisk potential och god 
antogs av länsstyrelsen i Norrbottens län hösten 2009. grundvattenstatus. På EU-nivå har även förslag 

Miljökvalitetsnormema gäller för perioden 2009  till miljökvalitetsnormer för vatten tagits fram. 

2015 och redovisas i bilaga till länsstyrelsen i 
I Sverige har arbetet med vattendirektivet Norrbottens föreskrifter Vattenmyndigheten i 
fördelats mellan fem vattendistrikt inom vilka Bottenvikens vattendistrikts beslut om kvalitetskrav 
det finns en vattenmyndighet som arbetar med 

för vatten/örekomster i distriktet (25 FS 2009:176 de vattenfrågor som uppkommer inom 
A93). respektive distrikt. Vattendragen i Norrbotten 

ingår i Bottenvikens vattendistrikt. Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst 
Vattenmyndigheten ansvarar bland annat för attinnefattar dels en gradering på en femgradig skala, 
miljömålen för vatten uppnås i det egna

utifrån fårekomstens status vid distriktet. 
bedömningstidpunkten, dels ett mål om att god 
status/potential ska uppnås senast vid utgången av 
2015, om inte tidsmålet för den enskilda vattenförekomsten flyttats fram. 
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Miljökvalitetsnonilerna är bindande för myndigheter. Syftet med miljökvalitetsnormer för vatten är 
dels att förhindra att vattenförekomstens status försämras efter bedömningstidpunkten, dels att 
säkerställa att god status uppnås inom tidsmålet. En vattenförekomst kännetecknas av att den är 
homogen vad gäller typ och påverkansgrad. 

Begreppet kraftigt modifierat vatten innebär att en ytvattenförekomst till följd av mänsklig verksamhet 
på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär. För särskilda vattenförekomster, som är starkt 
påverkade av mänskliga aktiviteter, är det möjligt med lägre ambitionsnivå, förutsatt att 
samhällsnyttan av den mänskliga aktiviteten, som påverkar vattenförekomsten, inte kan uppnås på 
något annat sätt som är bättre ur miljösynpunkt eller utan att det blir oproportionerligt dyrt. Det 
förutsätts också att vattenförekomsten rar bästa möjliga status och att den inte tillåts försämras. 

3.3.2 Miljökvalitetsnormer för fiske- och musselvatten 

Enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnonner för fisk och musselvatten ska vatten utpekas 
som ska uppfylla vissa miljökvalitetsnormer. Det finns utpekat i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2002:6) om förteckning över fiskvatten som ska skyddas enJigtförordningen om miljökvalitetsnonner 
för fisk- och musselvatten. 

3.3.3 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 

Det finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477), med riktvärden för olika ämnen. I 
tabell 3-1 nedan har miljökvalitetsnormer för utomhusluft för ett urval änmen sammanställts. 

Tabell 3-1 Gällande miljökvalitetsnormerjör utomhuslujt, enligt SFS 2010:477,jör ett urval ämnen 

Ämne Halt Genomsnittsperiod* 
(llg/m3 luft) 

Kvävedioxid	 90 Timmedelvärde 

60 dygnsmedelvärde 

40 årsmedelvärde 

Svaveldioxid 200 TImmedeivärde 

100 Dygnsmedelvärde 

Bly 0,5 Arsmedelvärde 

Partiklar (PMlO) 50 Dygnsmedelvärde 

40** Arsmedelvärde 

Bensen 5 Arsmedelvärde 

Kolmonoxid 10 Dygnsmedelvärde 

"För respektive l'v1KN för utomhuslult anges hur många gånger värdet får överskridas per år och vilka förutsättningar som gäller. Exempelvis 
fär tirnrnedelvärdet för kvävedioxid och svaveldioxid i tätorter överskridas 175 gånger per år. 

""till och med den 31 dec 2014 ska årsmedelvärdet eftersträvas. Efter I jan 2015 fär det i genomsnitt under ett kalenderår inte förekomma 
mer än 25 mikrogram partiklar per kubikmeter utomhuslufl. 

I januari 2011 utkom en ny Handbok 2011:1 (Luftguiden - Handbok om om miljökvalitetsnormerna 
förutomhusluft, Naturvårdsverket, 2011), som ska utgöra en vägledning vid tillämpning och kontroll 
av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Utöver detta finns Naturvårdsverketsföreskrifter NFS 
2010:8 som behandlar mätning, modellberäkning, objektiv skattning, redovisning och rapportering av 
resultat för den kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft som kommunerna ansvarar för. 
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Mätningar av luftkvalitet ska göras i storstäder (minst 250000 invånare) eller i områden där det 
kanantas att miljökvalitetsnormerna överskrids. Miljökvalitetsnormer fdr luftmiljö gäller utomhusluft 
där människor vistas, med undantag av arbetsplatser. På följande platser anser Naturvårdsverket att 
miljökvalitetsnormerna för luft till skydd fdr människors hälsa inte heller ska tillämpas: 

luften på vägbanan som enbart fordonsresenärer exponeras fdr (normerna ska dock tillämpas 
fdr luften som cyklister och gående exponeras fdr på trottoarer och cykelvägar längs med 
vägar och i vägars mittremsa) 

där människor normalt inte vistas (Lex. inom vägområdet längs med större vägar fdrutsatt att 
gång- och cykelbanor ej är lokaliserade där) 

i belastade mikromiljöer, t. ex. i direkt anslutning till korsning eller vid stationär fdrorenad 
frånluft. I Lex. gatumiljö bör därfdr luften där normer tillämpas vara representativ för en 
gatusträcka på >100 m och ha ett avstånd till närmaste korsning på >25 m. 

3.3.4 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 

Förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) trädde i kraft 2004 och reglerar bland annat 
bullernivåer och mätningsförfaranden. Skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram 
gäller i större samhällen (mer än 100000 invånare) eller vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre 
miljoner fordon per år. 

3.4 Bedömningsgrunder för miljökvalitet 

För bedömning av miljökvalitet har Naturvårdsverket utarbetat ett antal rapporter med 
bedömningsgrunder. I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har jämförelsevärden och i 
förekommande fall bakgrundsvärden inhämtats från fdljande rapporter: 

• Bedömningsgrunder fdr sjöar och vattendrag (bilaga A till Handbok 2007:4) 
• Bedömningsgrunder fdr kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga B till handbok 2007:4) 
• Bedömningsgrunder för hydromorfologi (bilaga C till handbok 2007:4) 
• Bedömningsgrunder fdr grundvatten (Naturvårdsverkets rapport 4916) 

3.4.1 Riktvärden för buller 

Buller definieras som ett oönskat ljud och upplevs olika för person till person, i olika miljöer och vid 
olika tidpunkter. Utöver de miljökvalitetsnormer som tidigare nämnts har Naturvårdsverket utarbetat 
allmänna råd som reglerar hur mycket buller en verksamhet får generera. 

Naturvårdsverket har angett allmänna råd fdr buller vid byggplatser (NFS 2004:15). 

Tabell 3-2 Naturvårdsverkets allmänna rådför buller vid byggplatser (NFS 2004:15) 
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Naturvårdsverkets allmänna råd för byggplatser, NFS 2004:15 

Helgfri måndag till lördag, söndag och Samtliga dagar, 

Område 
fredag helgdag nattetid 

I 
07-19 19-22 07-19 19-22 22-07 

Maximal 
ljudnivå 

.' 

Bostäder för 

Utomhus 
(vid fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45dBA 45 dBA 70 dBA 

permanent boende Inomhus 
och fritidshus (bostadsrum) 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30dBA 30 dBA 45 dBA 

--~ 

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning och pålning, bör 5 dBA 
högre värden än de angivna i tabellen ovan kunna tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 
minuter per timme, bör upp till la dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla 
kvälls- och nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga 
händelser bör höjningen av riktvärdet får uppgå till sammanlagt högst la dBA. 

Naturvårdsverket har även angett förslag till riktvärden för buller från vägtrafik enligt remissutgåvan 
rår allmänna råd, Buller från vägtrafik (Naturvårdsverket, 1991). Vid nybyggnation eller vid en 
väsentlig ombyggnation av trafikinfrastruktur gäller riktvärden rår trafikbuller enligt Infrastruktur
propositionen 1996/97:53. 

Riktvärden för buller från vägtrafik vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnation av 
trafikinfrastruktur, enligt prop. 1996/97:53. 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

45 dBA maximainivå inomhus nattetid 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA 
ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera utomhusnivån till riktvärdena 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids, enligt Infrastrukturpropositionen. 
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För externt industribuller fInns riktvärden som nyttjas vid bedömning av bullerstörningar från 
industriverksamheter (Naturvårdsverket, 1978). 

Tabell 3-3	 Naturvårdsverkets allmänna råd med riktvärden/ör externt industribuller vid nyetablering 
av industri (SNV RR: 5 rev. 1983) 

För externt industribuller vid nyetablering av industri gäller följande riktvärde för ekvivalenta frifältsvärden, 
enligt Externt industribuller - allmänna röd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) 

Vid bostäder 
Dag kl 07 -18 50 dB(A) 
Kväll k118-22 45" 
Natt k122-07 40" 
Sön- och helgdag kl 07 -18 45 " 
Momentana ljud, nattetid (kl 22 - 07) får som riktvärde inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder.
 

Vid arbetslokaler för el bullrande verksamhet
 
Dag kl 07 -18 60 dB(A)
 
Kväll kl18 - 22 55 "
 
Natt kl 22 - 07 50"
 
Sön- och helgdag kl 07 -18 55 "
 
För momentana ljud, nattetid (kl 22 - 07) finns inget riktvärde
 

Vid områden planlagda för fritidshus och rörligt friluftsliv
 
Dag kl 07 -18 40 dB(A)
 
Kväll kl18 - 22 35 "
 
Natt kl 22 - 07 35 "
 
Sön- och helgdag kl 07 -18 35 "
 
Momentana ljud, nattetid (kl 22 - 07) får som riktvärde inte överstiga 50 dB(A).
 

( 

( 
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4 PLANERAD VERKSAMHET 

4.1 Malmen 

Den metallbärande bergarten vid Kallakfyndigheten utgörs av kvartsbandadjärnoxid (magnetit och 
hematit). 

Företaget Geovista AB har, på uppdrag av JlMAB, utfört geologiska tolkningar samt uppskattning av 
mineraltillgången vid Kallak Norra. Kvaliteten påjärnoxidmineraliseringen är hög med mycket litet 
inslag av sulfidmineraliseringar eller andra element som kan anses vara miljöfarliga. 

I utredningen har malmen delats in i 7 domäner, se figur 4-1. Järnhalten ligger som medel vid ca 28 % 
med viss variation mellan de olika domänerna se tabell 4-1. 

Figur 4-1	 Modell över malmkroppen Kallak Norra. De olikajärgerna representerar olika domäner 

Tabell 4-1	 Sammanställning över beskrivning och medel Fe-halt i olika domäner i mineraliseringen 
Kallak Norra 

Fe-halt(%) 
Domän Generell beskrivning • I medelo, 

101 Magnetit 33.55 

201 Magnetit med kvarts/fältspat och amfibolit 25.67 

301 Magnetit med kvarts/fältspat och biotit 19.67 

401 Hematit 34.19 

501 Magnetit med kvarts/fältspat och amfibolit 26.34 

601 Magnetit 32.49 

701 Magnetit 22.87 

.) Med magnetiten förekommer även visst inslag av hematit 
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4.2 Markanspråk 

Koncessionsområdet omfattar en yta om ca 103 ha. Ytterligare mark kommer att tas i anspråk för 
anläggningar i verksamheten. I den konceptuella utformningen, som tagit fram inom ramen för 
ansökan om bearbetningskoncession, har följade markanspråk identifierats; gråbergsupplag ca 235 ha, 
sandmagasin ca 200 ha, industriområde ca 20 ha. Gruwerksarnheten kommer även att ta i anspråk 
markområden för lokalisering av klarnings- och vattenmagasin samt transportvägar. Totalt kan 
verksamhetens olika anläggningar komma att omfatta mellan ca 1 500 ha . En konceptuell bild av 
anläggningarnas lokalisering visa i situationsplan, bilaga El till Teknisk beskrivning. 

4.3 Förberedande arbeten 

Vid fYndigheten pågår ett omfattande prospekteringsarbete. Prospekteringsborrning kommer även 
fortsatt att ske inom området i syfte att kartlägga fYndighetens omfattning, utbredning och 
sammansättning. Som en del i undersökningsarbetet kommer en provbrytning att utföras. Tillstånd för 
provbrytningen erhölls slutligt 2013-03-20. Provbrytningen planeras utföras under sommaren 2013 
och omfattar ett mindre uttag av bergmassor, om ca 400 ton. Bergmaterialet kommer att tas ur ett antal 
diken och transporteras till testanläggning för pilotskaleförsök. 

Innan brytning i dagbrott kan påbörjas måste j ordtäcket i brytningsområdet avlägsnas så att berget 
blottläggs. Det genomsnittligajordtäcket i brytningsområdet beräknas till ca 1,5 m vilket ger ca 
400 000 m3 jordmassor som ska läggas upplag. Jordmassorna kommer senare att användas vid 
efterbehandling av området. 

Innan gruvbrytningen påbörjas kommer ett industriområde och vägar att anläggas inom det planerade 
verksamhetsområdet. Dammar för deponering av sand, anordningar för vattenhanteringsamt ytor för 
gråbergsupplag anläggs innan gruvbrytningen påbörjas. Vid anläggande av vägar och industriytor 
kommer moränmassor och bergmassor från området att användas så långt som möjligt. 

4.4 Brytning och transport 
KallakfYndigheten kommer att brytas i dagbrott i nivåer om ca 12 m, så kallade pallar. Eftersom 
fYndigheten är belägen på toppen aven höjd antas en stor del av malmen vara förhållandevis lätt 
tillgänglig med ett initialt relativt ringa behov av gråbergsbrytning. 

Brytningstakten kommer successivt att öka upp till 10 Mton per år. Brytningen kommer troligen att 
påbörjas i ett initialdagbrott som senare utvidgas 2-3 gånger. Dagbrottets slutliga djup beräknas vara 
ca 375 m. 

Losshållning av berg sker genom sprängning med hjälp av sprängämnen, baserat på ammoniumnitrat, 
som pumpas till förborrade hål. Borrning sker med flera borraggregat, av typen sänkhammare eller 
rotationsborrning. Vald håldiametern vid 12 m pallhöjd, är 10" (240 mm), då detta förväntas ge 
tillfredställande fragmentering rör lastning och malning i anrikningsverket. 

Produktionssprängning kommer att ske 2-3 gånger per vecka, vid fast tidpunkt företrädesvis dagtid. 

4.5 Gråbergshantering 

Vid brytning av malm kommer man behöva ta bort sidoberg, så kallat gråberg. Gråberget kommer att 
deponeras i gråbergsupplag. 

Vid en brytning av 140 Mton malm beräknas det att ca 100 Mton gråberg måste tas bort baserat på att 
förhållandet mellan malm och gråberg är 1:0,75. Mängden gråberg kommer att vara mindre i början av 
brytningen och öka med djupet i dagbrottet. Vid dimensionering av gråbergsupplag har den totala 
volymen gråberg beräknats uppgå till ca 60 Mm3

.I
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Prover av olika typer av gråberg har tagits för analys och materialkarakterisering. Resultaten visar att 
gråberget iIUlehåller mycket låga svavelhalter, med tota1halter <0,04 %. Gråberget bedöms därmed 
inte vara potentiellt syrabildande. Gråberget innehåller något förhöjda halter fosfor och selen jämfört 
med medelhalten i jordskorpan. I vissa delar är även halten arsenik, uran och tellur någo~förhöjda. 

Gråberget bedöms kunna användas som fyllnadsmassor och ballast inom gruvområdet utan att det ska 
leda till några negativa miljöeffekter. Materialet bedöms, om det får ligga öppet, komma att bilda ett 
lakvatten med nära neutralt pH (pH 7-8) och låga halter lösta element, däribland metaller. Materialets 
gyIUlsamma egenskaper gör det till ett potentiellt material för extern användning. 

Vid Kallak Norra föreslås två områden för deponering av gråberg. Ett väster om dagbrottet mot 
Björkholmen och ett söder om dagbrottet på sluttningen ned mot Parkijaure. . 

Figur 4-2 Vy mot sydväst över dagbrott och gråbergsupplag vid Kallak Norra. 

4.6 Krossning och malning 

Malmen från brytningsområdet transporteras med gruvtruck till primärkross för nedrnaining. 
Blandning av malm och/eller särhållning av olika malmpartier kan krävas, vilket kan komma att ske på 
markområden belägna i nära anslutning till krosstationen. Krossning sker med spindelkross ned till 
under ca 300 mm. Krosstationen kan komma att utrustas med två parallella krossar med lyft och 
servicehall. 

Det krossade materialet transporteras vidare med bandtransportör till upplag för vidare hantering i 
anrikningsverket. Under kross anläggs en utjämningsficka för att säkerställa ett jämnt flöde till 
bandtransportören, som fraktar malmen till ett täckt malmupplag. Från malmupplaget matas malmen 
vidare till anrikningsverkets malningsanläggning som består av primär autogerunalning följd av 
sekundär sterunalning. Malningen sker i vått tillstånd. Malning bedöms preliminärt behöva ske ner 
tilldess 80 viktsprocent av materialet har en diameter understigande ca 0,05 mm. 

Malningen följs aven sortering av de malda partiklarna efter storlek för att kunna avskilja den 
fårdigmalda fraktionen och returnera grövre partiklar för ommalning. Eventuellt kan ett krossteg 
konuna att integreras i malkretsen. Slutprodukten pumpas i en uppslamning till den egentliga 
anrikningsprocessen. 

4.7 Vtvinningsprocess 
Undersökningar av mineraliseringens sammansättning och egenskaper pågår och beräknas fortsätta 
under ytterligare en period. Det slutliga valet av anrikningsprocess återstår därför, vilket medför att 
den följande beskrivningen av utvinningsprocess måste ses som endast principiell. 

Malmen består av järnoxider med olika magnetiska egenskaper. Magnetit är starkt magnetiskt och 
hematit är svagt magnetiskt. I anrikningsverket separeras magnetiten med våt svagmagnetisk 
separation, så kallad LIMS (Low Intensity Magnetic Separation). Separationen upprepas ett antal 
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gånger tills tillräckligt mycket av det omagnetiska innehållet tvättats bort från den magnetiska 
produkten. Magnetitsligen som slutligen uppkommer avvattnas med hjälp av presslliftfilter. 

Från utvinningen av magnetit återstår en omagnetisk mellanprodukt med hematit och silikat. Nästa 
steg i anrikningen är att utvinna hematitinnehållet, vilket kan ske genom gravimetrisk teknik i 
kombination med starkmagnetisk separation. Det finns ett antal olika metoder för detta anrikningssteg, 
vilka samtliga kräver en betydande användning av vatten som dock till övervägande del cirkuleras 
inom anläggningen. Även hematitkoncentratet avvattnas med pressluftfilter. 

De föreslagna anrikningsmetoderna är fysikaliska och kräver ingen direkt användning av kemikalier. 
En mindre användning av kemikalier för att underlätta avvattning och förtjockning kan dock komma 
att behöva nyttjas. 

De avvattnade produkterna transporteras med transportband till produktlager, varefter utlastning till 
transportfordon för leverans till kund sker. Vid en produktionsnivå på 10 Mton malm per år beräknas 
ca 4,2 Mton slutprodukt per år kunna fraktas till kund. 

Sedan jäminnehållet avskiljts återstår en uppslamning av så kallad anrikningssand som hanteras för att 
möjliggöra deponering av det fasta materialet och återanvändning av vattnet. 

4.8 Deponering av anrikningssand 

4.8.1 Deponeringsbehov 

Eftersom hela anrikningsprocessen genomförs vått framkommer anrikningssanden som en 
uppslamning med partiklar som hanteras genom pumpning. Vid anrikning av malmbasen om 140 
Mton har mängden anrikningssand beräknats uppgå till totalt ca 80 Mton. Sandens totala volym 
beräknas uppgå till ca 60 Mm3

• 

4.8.2 Deponeringsstrategi 

Deponering av anrikningssand sker konventionellt genom att materialet pumpas till ett invallat 
område, sandmagasin, där partiklarna avsätts till ett fast sediment och vattnet avrinner till en del av 
sandmagasinet där slutlig avskiljning av slamfraktionen sker och vattnets sammansättning kontrolleras 
innan det fOrs vidare till recipient. I vissa fall sker den slutliga reningen i ett speciellt s.k. 
klamingsmagasin. Avgörande för klamingsmagasinets funktion är att ytan är tillräckligt stor i 
förhållande till genomströmningen. 

Ett till den konventionella sanddeponeringen alternativt förfarande, som under senare år fått ökande 
användning, är den s.k. tjocksandsdeponeringen, även kallad pastadeponering (av engelskans 
pastedisposal). Kännetecknande för den är att uppslamningen med anrikningssand genomgår ett 
förtjockningssteg, där huvuddelen av vattnet avskiljs, och en förtjockad sandprodukt förs ut till 
deponeringsstället. En fördel med pastadeponering är att förhållandevis större mängd sand kan 
avsättas på en given yta, i jämförelse med konventionell sanddeponering. Pastadeponeringen "bygger 
mer på höjden än på ytan" och de invallningar som krävs för att innehålla sanden i sandmagasinet kan 
därmed göras betydligt lägre. 

Den praktiska tekniken för att genomföra pastadeponering är väl utvecklad och tillämpningar i arktisk 
miljö har etablerats i såväl Sverige som Finland. JlMAB avser att undersöka förutsättningarna för att 
använda pastadeponering, vilket kan komma ske efter genomförda anrikningsförsök när lämpligt 
material för sådana tester finns tillgängligt, se avsnitt 4.3. 

De deponeringsförslag som redovisas i Teknisk beskrivning (bilaga E) bygger på antagandet att 
pastadeponering, är lämplig för Kallaks anrikningssand. Antaganden har gjorts avseende den 
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släntvinkel som kan uppnås, vilket behöver verifieras genom försök. Skulle denna form av deponering 
inte visa sig möjlig kommer konventionell deponering att ske, vilket i så fall skulle kräva en större 
areal för sandmagasin. 

Deponin för anrikningssand är preliminärt lokaliserad till dalgången mellan Råwåives och Påtjunåives 
höjdryggar. Härmed erhålls en naturlig begränsning av magasinets utbredning i sydVäst och nordost. 
För magasinets begränsning i sydost och nordväst krävs dammkonstruktioner. 

4.8.3 Dammdesign 

Deponeringsområdet för anrikningssanden kommer att omfatta en yta av ca 270 ha samt en separat 
klarningsdel om 15 ha. Deponins högsta höjd (+400,0 m) kommer att vara lägre än den höjdrygg som 
delar Kanak halvön i öst- västlig riktning på en nivå om +410 m. 

Uppströmsdammen begränsar sandmagasinets utbredning mot nordväst. Dammen kan komma att få 
en slutlig längd av ca 400 m och en högsta höjd av ca 20 m över befintlig markyta. 

I ett första steg byggs en ca 10m hög startdamm av morän där förtjockaranläggningen placeras. 
Därefter höjs dammen etappvis inåt med avvattnad sand med en sprängstensförstärkning på dammens 
utsida som ges en flack lutning (l :4). Den etappvisa dammhöjningen sker i takt med den deponerade 
sandens stigning i magasinet. Pumpledningar för uppslammad anrikningssand anläggs från 
anrikningsverket till förtjockaranläggningen, liksom returledningar för återvinningsvatten från 
förtjockaranläggningen till anrikningsprocessen. 

En dränerande dammkonstruktion anläggs ca 2 km nedströms uppströmsdammen. Denna damms 
funktion är att f'anga upp eventuell eroderad sand från sanddeponin. Dessutom ska Yt- och 
dränagevatten från sanddeponin kunna dränera genom denna dammkonstruktion för att slutligen 
samlas upp i klarningsmagasinet. 

Uppbyggnaden av den dränerande dammen sker med naturliga massor eller krossmaterial i olika 
fraktioner. Dammhöjden kan i ett första steg begränsas till ett par meter över markytan. 

Ett klarningsmagasin skapas nedströms sanddeponin med en ca 8 m hög damm som anläggs tvärs 
över dalgången. Dammen byggs som en "tät" fYllnadsdamm med moränmassor. 

Klarningsmagasinet dimensioneras så att tillräckligt stor yta erhålls för klarning av dränagevattnet 
genom sedimentering av finpartiklar. Klarningsmagasinet ska även ha kapacitet att buffra vatten vid 
stora nederbörds- eller avrinningsmängder. 

Vid klarningsmagasinet kan en pumpstation komma att anläggas i syfte att möjliggöra återpumpning 
av vatten från magasinet tillbaka till processvattensystemet. 

4.8.4 Dammsäkerhet 

Kraftföretagen i Sverige har utarbetat riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS) i syfte att stödja företagens 
dammsäkerhetsarbete. Det finns även riktlinjer för gruvdammar, GruvRIDAS, som i princip följer 
samma rutiner som kraftindustrin tillämpar. GruvRIDAS är framtagen av branschorganisationen 
SveMin med utgångspunkt från RIDAS. 

Enligt RIDAS ska dammar klassificeras utifrån de konsekvenser som kan bli följden av ett dammbrott. 
Dammens konsekvensklass avgör vilka dammsäkerhetskrav som ska uppfYllas. 

Konsekvensklassningen har ännu inte utförts för de planerade dammarna vid Kanak. Ytterligare 
utredningar och beräkningar krävs som grund för konsekvensklassningen. Dammarna kommer att 

Uppdragsnr:318828 HifabAB 

17(132) 



Miljökonsekvensbeskrivning - Kallak Norra	 2013-04-24 

instrumenteras och skyddsåtgärder kommer att vidtas enligt de krav som gäller för 
konsekvensklassningen enligt GruvRlDAS. 

4.9 Vattenhantering 
I j ärnmalmsanrikning kan oftast nästan allt processvatten renas och återanvändas, men det behövs trots 
detta tillförsel aven del farskt rent vatten till dricksvattenoch eventuellt även tätningsvatten till 
pumpar. Detta i sin tur ger en omsättning av vattnet på ett par procent. Vattenbalansen för 
verksamheten är räknad för 10 Mtpa råmalm och ger ca 25 m3 vatten per ton malm vilket är normalt 
för anrikning av magnetit. Det behövs en buffert av klarvatten för uppstart. Det behövs även en 
anläggning för returvatten som är lättåtkomligt och säkersamt en hantering avöverskottsvatten som 
kommer från förtj ockaresteget, samt en klamingsdamm. 

Hanteringen av vatten av olika kvalitet sker i olika anläggningsdelar i gruvverksamheten. Normalt 
förekommande vattenflöden inom en gniVverksamhet framgår av Figur 4-3. 

Slig 
JI..nrikningsverk 

Sandrnagasin Klaningodan.m Recipteo.t 
(översmtO 

BiDdsi 
smd 

Figur 4-3	 Principskiss över vattenflöden vid gruvdrift. Orangefärg ifiguren avser vatten som påverkats 
av gruvverksamhet. Blåfärg illustrerar "rent" vatten 
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En vattenhanteringsplan med vattenbalansberäkning för Kallakjärnmalmfyndighet har sammanställts, 
se bilaga E3 till Teknisk beskrivning. Vattenbalansen baseras på en brytning av 10 Mton per år. I 
anrikningsverket uppgår vattenbehovet till ca 274 Mm3per år, varav ca 90 % kan recirkuleras direkt 
via förtjockaren, ca 9 % återtas från klarningsmagasinet och ca 1 % från länspumpning av gruva och 
avrinning från gråbergsupplagen. 

De preliminära vattenbalanserna som beräknats gäller på årsbasis. Under vissa delar av året kommer 
dock vattentillgången att vara mer begränsad, huvudsakligen under vintermånaderna. Under vissa 
perioder kan det då vara nödvändigt att tillföra råvatten till verksamheten. En avgörande faktor för hur 
stort råvattenbehovet kommer att vara, beror på hur stor del av överskottsvatten, i samband med t.ex. 
snösmältning och regnperioder, som kan magasineras i befintliga magasin och dammar. 

4.9.1 Anläggningar för vattenhantering 

Ett vattenmagasin kommer att anläggas för mellanlagring av vatten samt utjämning av vattenflöden 
från dagbrottet och gråbergsupplagen. I samband med snösmältning eller intensiva regnperioder kan 
vattenmängderna inom verksamheten tillfälligt öka. Detta vattenmagasin kommer att anläggas högt 
upp i systemet, i närheten av dagbrottet och industriområdet. 

Inom verksamhetsområdet kommer uppsamlande diken att anläggas i syfte att samla upp eventuellt 
förorenat vatten som avrinner från gruvans olika anläggningar och verksamheter. Dessutom kommer 
avskärande diken anläggas i syfte att minska inflödet av rent ytvatten från omgivande markområden. 

Uppsamlande diken kommer att anläggas nedströms gråbergsupplag för uppsamling av läckagevatten 
från upplagen. De avskärande dikena anläggs så att de avrinner till bassänger där partiklar i vattnet 
sedimenterar. Från dessa bassänger kan det uppsamlade vattnet pumpas till vattenmagasinet alternativt 
avledas till recipient. Avskärande diken kommer även att anläggas runt industriområdet samt vid 
Uppströmsdamm och nedströms klarningsmagasinet. 

Ledningar för spill- och renvatten kommer att anläggas mellan anrikningsverket och sandmagasinet. 
Ledningar kommer även att anläggas mellan olika delar inom gruvverksamheten för transport av 
vatten från dagbrottet, klarningsmagasinet, uppsamlande diken och bassänger till vattenmagasinet och 
anrikningsprocessen. Inom industriområdet anläggs dagvattenledningar med oljeavskiljare i 
erforderlig omfattning, bland annat vid verkstäder och tankningsställen. 

4.9.2 Vattenbehandling 
Malmen anrikas enbart med fysiska metoder, varför processvattnet endast behöver renas med 
avseende på partiklar. Flockning av fina gråbergspartiklar med syntetiska polymerer kan komma att 
användas för detta ändamål. 

Överskottsvatten kan vid behov renas innan avledning mot recipienten, Lilla Luleälven. Resultat från 
geokemiska karakteriseringar av gråberg och malm indikerar dock att inget sådant behov av 
vattenrening kommer att uppstå. 

4.9.3 Dag- och sanitetsvatten 
Dagvatten som uppkommer inom området kommer att hanteras i verksamhetens 
vattenhanteringssystem. Erforderliga anordningar och anläggningar för hantering av sanitetsvatten från 

/ verksamheten kommer att upprättas i samråd med kommunens miljökontor. 
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4.10 Resursförbrukning 

4.10.1 Kemikalier och sprängämnen 

De sprängämnen som planeras att användas är ett pumpbart emulsionssprängämne av konventionell 
typ. Till det kommer en mindre mängd sprängmedel, primer, som används för att detonera 
sprängämnet. Sprängämnet kommer att levereras av entreprenör och slutberedas vid laddning. 
Förbrukningen av sprängmedel bedöms uppgå till ca 5 200 ton per år. 

Åtgången av sprängämnen kan komma att förändras från år till år under gruvdriften eftersom den till 
stor del är beroende av mängden gråberg som ska losshållas samt malmens egenskaper. 

Flockningsmedel kan komma att användas vid förtjockning av amikningssand och slig för att förbättra 
klarning och sedimentering. Lämplig typ och mängd återstår att utreda. 

4.10.2 Processvatten 

Preliminärt bedöms malnings- och amikningsprocessen kräva en årlig användning om ca 250 Mm3 

processvatten. Större delen av processvattnet recirkuleras i processen, bland annat via förtjockare vid 
sandmagasinet. Länsvatten från dagbrottet samt möjligen även uppsamlat vatten från 
gråbergsupplagen kommer också att användas i processen. Se avsnitt 4.9 ovan. 

4.10.3 Konstruktionsmaterial 

Konstruktionsmaterial till dammar och vägar kommer så långt som möjligt att utgöras av 
krossprodukter från gruvan förutsatt att gällande kvalitetskrav uppfylls. Till dammarnas konstruktion 
krävs även rena jordmassor. En moräninventering kommer därför att utföras i syfte att identifiera 
moräntillgången i gruvans närområde. 

4.10.4 Energi och drivmedel 

Elektrisk energi kommer att användas för drift av kvarnar, krossar och transportband samt 
ventilations- och pumpsystem. Det kommer även att åtgå elektricitet till uppvärmning av 
personalutrymmen och kontor samt drift av elektrisk utrustning i anrikningsverket m.m. Den 
förväntade förbrukningen uppgår till ca 450 TWh per år. 

För lastning kommer elhydrauliska grävmaskiner, 750 ton med skopvolym 34 m3
, och dieseldrivna 

hjullastare, 150 ton och skopvolym 15 m3
, att användas. För transport används dieseldrivna truckar 

med lastkapacitet 225 ton. Gruvans dieselförbrukning beräknas uppgå till ca 5 000 m3 per år. 

4.11 Transport av slutprodukter 
Detjämmalmskoncentrat som produceras kan komma att exporteras till kunder i andra länder och ska 
därför i första hand transporteras till hamn för utskeppning. De hamnar som kan bli aktuella är Luleå 
och Narvik. Från Gällivare finns möjlighet att nyttja Malmbanan för transport på järnväg både till 
Narvik och Luleå. Malmbanans kapacitet är relativt hårt utnyttjad men regeringen har indikerat att 
ytterligare satsningar skall göras för att öka kapaciteten. En viktig parameter för att utnyt~a banans 
kapacitet till fullo är att kunna använda sig av vagnar med 30 tons axeltryck vilket medför att man kan 
köra tyngre tåg och kan begränsa tåglängden och därmed nyttja fler mötesstationer längs banan. 

För att klarlägga förutsättningarna för olika transportalternativ för sträckan Kallak - Gällivare har 
företaget efter samråd med Transportstyreisen och Jokkrnokks kommun låtit AF konsult utföra en 
första utredning avseende landsvägs- ochjärnvägsalternativ. Utredningsrapporten i sin helhet 
redovisas i bilaga E4. Förutom de nämnda transportalternativen har alternativen pumpning respektive 
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pelarförlagd bana (Nowait) granskats och bedömts vara otillräckligt utprovade för tillämpning i 
projektet. 

De transportlösningar som för närvarande bedöms vara möjliga är: 

Alt. 1. Järnvägstransport hela vägen från Kallak till hamn innebärande nybyggnad av 
elektrifierad järnväg med 30 tons tillåten axellast från Kallak till anslutning till 
Inlandsbanan söder om Porjus, upprustning av aktuell del av Inlandsbanan för att klara 
30 tons axellast samt elektrifiering och triangelspår för anslutning till Malmbanan. 
Antalet tågtransporter från Kallak blir 3-4 per dygn i båda riktningarna. 

Alt. 2. Lastbiltransport till Inlandsbanan där en terminal för omlastning till järnväg byggs. 
Upprustning av väg 805 från Kallak till väg 45 för att klara dispensfordon med 
totalvikt 90 ton, upprustning av sträckan Vaj kij aur - Gällivare på Inlandsbanan för att 
klara 30 tons axellast, samt elektrifiering och triangelspår för anslutning till 
Malmbanan. Antalet lastbilstransporter Kallak -Vajkijaur blir ca 180 per dygn i båda 
riktningarna, antalet järnvägstransporter från Vajkijaur blir 3-4 per dygn i båda 
riktningarna. 

Alt. 3. Lastbiltransport till Gällivare där en terminal för omlastning till järnväg byggs. 
Upprustning av väg 805 och väg 45 från Kallak till Gällivare för att klara 
dispensfordon med totalvikt 90 ton~ Antalet lastbilstransporter Kallak-Gällivare blir ca 
180 per dygn i vardera riktningen. 

Transportbehovet från Gällivare till utskeppningshamn i Narvik eller Luleå uppgår till 3-4 
järnvägstransporter per dygn i båda riktningarna för samtliga alternativen. 

4.12 Efterbehandling 

De mark- och vl;lttenområden som utnyttjas under gruvans drifttid ska efter avslutad gruvdrift 
efterbehandlas. Efterbehandlingen omfattar samtliga anläggningsdelar. En preliminär 
efterbehandlingsplan upprättas utifrån rådande kunskapsläget i samband med att tillståndsansökan till 
Mark och miljödomstolen lämnas in. Slutlig utformning avgörs i ett senare skede. 

Vilka efterbehandlingsåtgärder som kommer att krävas för sandmagasin och gråbergsupplag är 
beroende av materialens kvalitet och karaktär samt valda deponeringsmetoder. Utifrån preliminära 
geokemiska bedömningar förväntas påverkan på omgivningen bli begränsad vad gäller utsläpp till 
vatten. 

Efterbehandling av sandmagasinet kommer främst att syfta till att förhindra damning och möjliggöra 
växtetablering. 

Efterbehandling av gråbergsupplagen kommer att ske successivt. Lämpliga släntlutningar kommer att 
skapas allt eftersom gråbergsupplaget växer. Vegetationstäckning av slänter eller andra lämpliga 
former av naturanpassning kan komma att ske successivt. 

Kommande undersökningar kommer att visa vilka krav sluttäckningen måste upptylIa och vilken 
konstruktion som behövs för att uppnå dessa krav. Kraven på sluttäckningen kommer att påverkas av 
anrikningssandens och gråbergets egenskaper och bedömning av omgivningspåverkan. 

För efterbehandlingsskedet kommer ett kontrollprogram att tas fram så att genomförda 
efterbehandlingsåtgärder kan följas upp och kontrolleras. 
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OMRÅDESBESKRNNING-NULÄGE 

För att kunna bedöma den planerade verksamhetens eventuella påverkan på människors hälsa och 
miljön krävs en analys av de rådande förhållandena. Nedan föUer därför en redovisning av områdets 
nuläge. Beskrivningen omfattar såväl själva Kallak som omgivande mark- och vattenområden i ett 
regionalt perspektiv. 

Kilometer 
o 2 4 

I I I 
Teckenförklaring 

Undersökningsområde Kallak Ritad av: Frlda Sanden, Hlfab AB 
Utskriftsdatum: 18 februari 2013 

ProJektion: SWEREF 99 TM 
8akgrundskarta från Metrla SeSverlge 

Figur 5-1 Utredningsområdejör bakgrundsundersökningar till koncessionsansökan 

Som grund för nulägesbeskrivningen ligger information från offentliga källor och myndigheter. Under 
2011 och 2012 har JlMAB, förutom undersökningar kring mineraliseringens utbredning och 
sammansättning, låtit utföra en rad bakgrundsundersökningar för att få en bättre bild av rådande 
förhållanden i området. Följande bakgrundsundersökningar har utförts i fålt vid Kallakområdet; 

Särskild arkelogisk utredning, redovisas i avsnitt 5.4.1 

Naturvärdesinventering, redovisas i avsnitt 5.5.3 
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Vattenkemiundersökning, redovisas i avsnitt 5.9 

Kiselalgsundersökning, redovisas i avsnitt 5.9 

Fiskeundersökning, redovisas i avsnitt 5.9 

Växtplanktonundersökning, redovisas i avsnitt 5.9 

Bottenfaunaundersökning, redovisas i avsnitt 5.9 

Uppmätning av bakgrundsbuller, redovisas i avsnitt 5.13 

Fördjupade studier har även utförts avseende geohydrologiska förhållanden samt geokemisk karaktär 
på olika bergmaterial vid fYndigheten. 

Resultat från bakgrundsundersökningarna återftnns i sin helhet bilagor till denna MKB. 

5.1 Landskap 

Koncessionsområdet är lokaliserat på en halvö omgiven av de tre större sjöarna Randijaure, Parkijaure 
och Skalka samt de mindre vattendragen Vuolleluoppal, Padjekuoika och Padjeluoppal. Omgivande 
vattendrag utgör en del i Lilla Lulevattnets älvsystem. 

Landskapet består av branta kuperade sluttningar mot sjön Parkijaure. Fyndighetens direkta omgivning 
utgörs av skogsterräng med inslag av myrmark med små sjöar, däribland Kallakjaure och 
Abborrtjämama. Den högsta punkten i närområdet ligger på berget Råvvåive på ca 481 m.ö.h. 

På halvön västra sida ligger byn Björkholmen vars 
omgivning består av strandnära slättlandskap och 
jordbruksmark. På halvöns östra sida ligger byn 
Randijaur med en mer låglänt landskap. Halvön 
består av varierande terräng med höjder mellan 
300 och 600 m.ö.h. 

Figur 5-2 t. v. Bilden Vy mot Parkijaur i 
riktning mot sydväst från berget Atjeks sydsluttning. 
Foto: Frida Palmbo 
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Figur 5-3 Bilden visar vy från sydväst med riktning mot Kallakfyndigheten i nordost 

Figur 5-4 Bilden visar vy från väster med riktning österut mot det planerade koncessionsområdet 

Det finns ett antal dammar för vattenkraft i Lilla Luleälven, se avsnitt 5.14 1njrastrufdur nedan. 
Utbyggnaden av vattenkraften har inneburit att landskapet förändrats: I och med dämning av älven, i 
syfte att skapa vattenmagasin, ökade de naturliga sjöarnas arealer och stora markområden lades under 
vatten, 
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5.2 Världsarvet Laponia och nationalparker 

På ett avstånd av ca 40 km från Kallak-fyndigheten ligger världsarvet Laponia, ett unikt 
vildmarksliknande kulturlandskap i Norrbotten med en area på ca 940 000 ha. Laponia ligger inom 
Jokkmokks och Gällivares kommuner och inkluderar ett flertal nationalparker och 
naturreservat.Världsarvet Laponia's utbredning redovisas i Figur 5-5. 

Kilometer 

Teckenförklaring 

IZZ.J Laponia

* Kallak 

o 
I 

20 
I 

Ritad av: FrJda Sanden. Hlfab AB 
Ul,krlftsdalum: 29 Maj. 2012 

40 
I 

80 

I 

ProJektion: RT 90,2.5 Gan V 

Bakgrundskarta frän Metrla SeSverlge 
Källa: Modifierad efter Länsstyrelsens GI5--tJänst 

Figur 5-5 Världsarvet Laponia sträcker sigfrån Muddus nationalpark till Norska gränsen 

Yärldsarvet är inte någon egentlig skyddsform i sig. Området skyddas genom de bestämmelser som 
gäller för denationälpäfRer OCfihaturreservat som ingår i Laponia samt genom annan lagstiftning 
exempelvis miljöbalken och terrängkörningslagen. 

Inom Laponia har människor levt i över 7 000 år och än i dag finns här en levande samisk kultur med 
tillhörande näringar. Laponia är det enda världsarvet i hela Norden och ett av fyra i hela världen som 
representerar ett urfolks landskap. Området speglas aven stor mångfald när det gäller naturtyper, 
klimat, naturgeografiska och geologiska formationer, växtsamhällen, växtarter, djurarter och 
mänskliga förhållningssätt till landskapet. Detta har inneburit att brukandet av landskapets resurser 
också har byggt på mångfald. 
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Ur Världsarvskommittens motivering: 

"Område/är ettframstående exempel på hur jorden har utvecklatsframförallt geologiskt, och hur 
ekologiska och biologiskaförändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med 
exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald. 

Området, som alltsedanförhistorisk tid har varit befolkat av samerna, är ett av de bäst bevarade 
exemplen på nomadområden i norra Skandinavien. Det innehåller bO,sättningar och betesmarkerför 
stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala 
utveckling. " 

I Figur 5-6 nedan redovisas nationalparker och naturreservat i närområdet till Kallakfyndigheten. 

KIlometer 

Teckenförklaring

* Kallak 

ISSJ Naturreservat 

~ Nationalpark 

o 
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25 

I 
50 

I 

Ritad av: Frlda S" oden, Hlfab AB 
Uukrlftsdatum: 22 november, 2012 

Proje~tlon: SWEREF 99 1M 
Bakgrundskarta fr"n Metrla SeSverlge 

källa: Ulnsstvrelsens GIS-tlänst 

100 

I 

Figur 5-6 Naturreservat och Nationalparker i närheten av Kallak 
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5.3 Riksintressen samt Natura 2000-områden 

Ett riksintresse utgörs av ett geografiskt område som är utpekat av nationell betydelse för olika 
intressen aven sektorsmyndighet. Riksintressen för det utpekade områdena har ett visst skydd enligt 3 
och/eller 4 kap ME när konkurrerandemarkintressen inom samma områden ska bedömas. Till de 
intressen som ges möjlighet att pekas ut som riksintresse hör naturvård, friluftsliv, obrutet fjäll, 
kulturvård, rennäring, yrkesfiske, industri, värdefulla ämnen och mineral samt energiproduktion, 
infrastruktur och kommunikation mm. Att ett område pekas ut som riksintresse betyder att 
prövningsmyndigheten senare ska bedöma om utpekat intresse är ett riksintresse samt bedöma vilken 
betydelse det får vid beslut som innebär en förändring av markanvändningen i området. Områden som 
är utpekade som riksintressen i närheten av koncessionsområdet redovisas i Figur 5-7 nedan. 

Kilometer
Teckenförklaring O 3,25 6,5 13 

E""3 I IKoncessIonsområde ~ Riksintresse för Naturvård 

m:I Riksintressant fyntlghet 1:=::::::1 Naturreservat Ritad av: Frlda Sanden och Daniel Aslund, Hlfab AB 
Utskriftsdatum: 26 mars 2013 

Riksintresse för rörligt friluftsliv B Natura 2000 ProJektIon: SWEREF99 1M 
Bakgrundskartiil frin Metrla SeSVerlge

Riksintresse Kulturmiljövård o:J] Riksintresse för Rennäringen Käl/a: länsstyrelsen, GIS·tJanst 

Figur 5-7 Områden av riksintresse i närområdet till Kallakjyndigheten 
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I avsnitt som följer ges en översiktlig beskrivning av riksintressen i närområdet till Kallakfyndigheten. 

5.3.1 Riksintresse - Värdefulla ämnen och material 

Av MB 3 kap 7 § andra stycket framgår att områden som innehåller fyndigheter av ämnen 
ellermaterial som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen 
avdessa. Inom sådana områden fårkommunerna och de statliga myndigheterna inte planera för eller 
lämna tillstånd till verksamhetersom kan förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av 
resurserna. 

Järnmalmsfyndigheten i Kallak är utpekat som ett riksintresse för ämnen och material med avseende 
på j ärnmalm, enligt SGU:s beslut daterat 2013-02-19. Riksintresset för värdefulla ämnen och mineral 
överlappas delvis av riksintressen för rennäringen. 

5.3.2 Riksintresse - Rennäringen 

Direkt söder och direkt norr om det sökta koncessionsområdet löper flyttleder som utgör ett 
riksintresse för rennäring och är skyddat enligt 3 kap 5§ NIB. Sydväst om koncessionsområdet finns 
även ett rastbete som är utpekat som riksintresse för rennäringen, se Figur 5-7. 

Se avsnitt 5.15 Rennäring samt bilaga Fl för en utförligare beskrivning av samebyarnas 
markanvändning. 

5.3.3 Riksintresse - Naturvård och Natura 2000 

Riksintressen för naturvården är skyddade enligt 3 kap 6 § MB och ska representera huvuddragen i 
svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Inom varje naturgeografisk 
region (en indelning av landet som utgår från växtgeografiska, klimatiska, geologiska och 
landskapsmässiga egenskaper) har de områden valts ut som bäst företräder regionens olika landskaps
och naturtyper. 

Natura 2000-områden är ett nätverk av skyddade områden inom EU. Syftet är att skydda djur och 
växter från utrotning och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. 

Inom koncessionsområdet finns inga områden utpekade som riksintresse för naturvården eller som 
utgör Natura2000-områden. Det finns dock ett antal skyddade områden i närområdet till den planerade 
verksamheten. Närmast ligger Jelka-Rimakåbbå ca 8 km från koncessionsområdet. Ca 15 km från 
området ligger Pärlälvens fjällurskog och Ultevis fjällurskog vilka beskrivs närmare i avsnitt nedan. 

Råvvejaure-Tarrekaise-Kabla-Saggat-Peuraure- Karatj- Purkijaur utgör tillsammans med Ultevis
Sitojauresänkan- Harrejaure de närmaste riksintressena för naturvården. Områdena är på 144 985 ha 
respektive 225 933 ha. 

Jelka- Rimakåbbå ligger ca 8 km från koncessionsområdet och utgör ett Natura 2000-område. 
Området är 37 694 ha och utgör ett stort fjällnära område med urskogsartad skog med i stor 
utsträckning helt orörda skogar. Flera myrområden har fått naturvärdesklass 1 (den högsta klassen) 
och sammantaget håller Jelka-Rimakåbbå mycket höga naturvärden. I området finns ett flertal 
rödlistade arter så som ringlav, norna, lappranunkel samt grenlav, doftticka och taigaskinn men även 
järv. 

Ultevis fjällurskog ligger ca 15 km bort och är både ett naturreservat och ett riksintresse för 
naturvården samtidigt som det utgör ett Natura 2000-område. Området är 117 628 ha stort och är en 
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mycket gammal urskog med flera hundra år gamla tallar och granar. Området är ett gammalt 
kulturlandskap med flertal fångstgropar och gamla samiska boplatser. 

Pärlälvens fjällurskog ligger ca 15 km bort och även den består aven mycket gammal urskog. 
Området är ca 1158 km2 stort och är både ett naturreservat ett Natura 2000-område.Inomområdet finns 
ett flera gamla fjälljordbruk, där man fram till mitten av 1900-talet levde av fjällkor, getter, fiske och 
jakt. Området är ett av de bjömrikaste i landet men där finns även kungsörn, jaktfalk, järv, lo och 
utter. 

Inom en radie på ca 40 km ligger de stora nationalparkerna Muddus, Sarek och Stora Sjöfallet. Inom 
Jokkmokks kommun finns även Padjelanta nationalpark, på ett avstånd av 70 km från Kallak. 

5.3.4 Riksintresse - Obrutet fjäll 

Stora delar av Norrbottensfjällen utgörs av riksintressen för obrutet fjäll med geografiska 
bestämmelser. Närmaste sådant riksintresse är Sarek- Mavas och ligger på ca 15 km avstånd. 

Inom ett sådant område får inte bebyggelse eller anläggningar upprättas om de inte behövs fdr 
rennäringen, den fasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. 
Andra åtgärder får bara vidtas om det kan ske utan påverkan på områdets karaktär. 

5.3.5 Riksintresse - Friluftsliv och rörligt friluftsliv 

Inom koncessionsområdet finns inga riksintressen för friluftslivet. De närmaste belägna 
riksintresseområdena fdr friluftsliv beskrivs i avsnitt nedan. 

Ultevis fjällurskog ligger ca 15 km från den planerade brytningen och utgör både ett naturreservat 
och är skyddat som Natura 2000-område. Nordvästra delarna inom riksintresset är skyddat för 
friluftsliv samt utgör även delvis ett riksintresse fdr rörligt friluftsliv. 

Pärlälvens fjällurskog ligger på ett avstånd av ca 15 km och utgör både ett naturreservat och är 
skyddat som Natura 2000-område. Hela området utgör antingen riksintresse för friluftsliv eller rörligt 
friluftsliv. 

Jelka-Rimakåbba ligger ca8 km från koncessionsområdet och är ett Natura 2000-område men är 
även delvis skyddat som riksintresse fdr rörligt friluftsliv. 

5.3.6 Riksintresse - Kulturmiljö 
Det finns inga områden av riksintresse för kulturmiljö inom området. Vid Purkijaur finns en 
fomlämningsmiljö som är skyddad enligt 3 kap 6 § MB. Området ligger 15 km från 
koncessionsområdet. 
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5.4 Kulturmiljö 

Inom Kallakområdet finns ett antal kulturhistoriska lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets 
databas FMIS. I databasen används bland annat fåljande antikvariska bedömningar av hur man enligt 
kulturminneslagen(KML) bedömt lämningen och dess eventuella lagskydd vid registreringstillfållet: 

Bevakningsobjekt Innebär att man vid inventeringstillfållet inte kunnat ta ställning till om lämningen 
är en fast fornlämning eller inte. En fornlämning med denna bedömning måste därfår alltid 
kontrolleras ytterligare fåre markingrepp. Bevakningsobjekt har också använts får fornlämningar där 
det exakta läget får lämningen varit osäkert. 

Fast fornlämning Lämningar som vid registreringstillfållet bedömts omfattas av skydd enligt 
Kulturminneslagen. För att en lämning ska kunna bedömas som fast fornlämning krävs att den är från 
forna tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt övergiven. 

Uppgift om Innebär att lämningen endast är känd via kartmaterial eller skriftlig eller muntlig källa. 
Lämningen har inte kunnat återfinnas i fålt. 

Övrig kulturhistorisk lämning Används får kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid 
registreringstillfållet inte utgör fast fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. 

Majoriteten av lämningarna ligger på den östra delen av halvön, mot Randijaur. Ett fåtal ligger i 
närheten av det planerade verksamhetsområdet och då i nära anslutning till den väg som passerar 
igenom området, se Figur 5-8. 
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KilometersTeckenförklaring
o 2 4 

I I I* Kallak 

Lämning
 
... Härd
 

O Gruvhål r Brunn/kallkälla
 

• Husgrund, historisk tid + Offerplats
 

G Naturföremål/-bildning med tradition OStenring
 
RItad av: Frlda Sand~n och DanIel Åslund, Hifab AB 

Utskriftsdatum: 10 april, 2013 
Riksantikvarieämbetet Fornsök ProjektIon: SWEREF 99 lM 

Bakgrundskarta från Metria SeSverlge 
• Registrerad lämning Källa: Arkeologisk unders/jknlns Norrbottens museum 

Figur 5-8 Kulturhistoriska Uimningar i området kring Kallak 

5.4.1 Särskild arkeologisk utredning 

I syfte att utreda förekomsten av kulturlämningar vid Kallakfyndigheten har Norrbottens museum 
utfört en särskild arkeologisk utredning under sommaren 2011. Syftet var att undersöka förekomsten 
av fasta fom- och kulturlämningar inom området samt bestämma dess status. 
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Utredningsområdet utgörs till stor del av stenig och blockig moränmark med inslag av många 
myrområden. I norra och nordöstra delen av området utgörs området bl a av markberedda och 
avverkade skogsområden kring Boahttsunoajvves sluttningar samt blöta granskogsområden utan 
tydliga terrängformationer. Delar av dessa områden har därför ej undersökts okulärt. 

Totalt hittades 29 nya lämningar, varav 9 fasta fornlämningar,som alla utgörs av härdar, samt 18 
övriga kulturhistoriska lämningar. Utredningen i sin helhet redovisas i bilaga F2. 

Av de 18 övriga kulturlämningarna utgörs 7 av 
jordrymningar och två av skärpningar som 
härstammar från den gruvprospektering som 
pågick i området under 1940-talet. Övriga 
kulturlämningar utgörs av 1 brunn/kallkälla, 
två husgrunder samt sex naturföremål/
bildning med tradition varav fem utgörs av 
barktäkter och en bleckning. 

Därutöver har en offerplats med tradition 
registrerats på berget Atjek som uppgift om 
eftersom platsen inte har kunnat bekräftats. En 
övrig lämning i form aven stenring har 
registrerats med status bevakas. 

Figur 5-9 Barktäkt, RAÅ' 4932,funnen i 
närområdet till Kallakjyndigheten. 
Foto~rar: Frida Palmho. 

5.5 Naturmiljö 

I närheten av den planerade verksamheten finns ett flertal naturområden med olika grad av 
naturvärden. Dock saknas områden med så höga naturvärden som skulle motivera reservatsskydd. 
Nedan beskrivs områdets naturvärden översiktligt. 

5.5.1 Våtmarker 

Myrarna inom Kallakområdet är näringsfattiga, mestadels topogena kärr med Fattigkärrvegetation 
(mestadels Fastmattevegetation och ibland Mjukmatte- och lösbottenvegetation). (pelagia 2012 
Naturvärdesinventering) 

Mellan åren 1995 och 2004 genomfördes en inventering av våtmarker inom Norrbottens län. Syftet var 
att bland annat erhålla en naturvärdesbedömning av landets alla större våtmarker. I inventeringen har 
alla våtmarker nedanför fjällregionen, med en areal om minst 50 hektar inventerats med hjälp av 
flygbildstolkning. Objekten klassades enligt en fyrgradig skala (hämtat från Länsstyrelsen i 
Norrbottens läns hemsida) där: 

•	 Klass l: Mycket högt naturvärde för regionen och är av internationellt eller nationellt 
bevarandevärde. Oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras för framtiden. Inga 
ingreppsom kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör tillåtas. 

•	 Klass 2: Vanligen även de i stora delar opåverkade av ingrepp och har höga naturvärden med 
nationellt eller regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydrologi 
börundvikas. 

•	 Klass 3: Består av allt från helt opåverkade våtmarker med relativt höga naturvärden till mer 
störda våtmarker med vissa bevarade naturvärden. Lokalt bevarandevärde. Kan innefatta 
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objekt som till vissa delar är störda och annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på 
natur- och kulturvärden begränsas. 

•	 Klass 4: Starkt påverkade objekt som saknar naturvärden enligt våtmarksinventeringen. Vissa 
objekt kan dock ha ett visst natur- och kulturvärde. En del opåverkade våtmarker kan 
förekomma. Vid exploatering är det i första hand dessa objekt som kan tas i anspråk då de 
redan till stor del är kraftigt störda. 

Resultat från inventeringen redovisas i Figur 5-10. Ingaav de våtmarker som ligger inom det planerade 
verksamhetsområdet har naturvärdesklassificerats. 

Teckenförklaring o 3 
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Koncessionsområde Kallak I I I I 

KLASSER 
Högsta naturvärdesklassen 

_ Höga naturvärden Ritad av: Daniel Aslund, Hlfab AB 

Vissa kända naturvärden 
Utskriftsdatum: 11 april 2013 

Projektion: SWEREF99 lM 

_ Låga kända naturvärden 
Bakgrundskarta från Metrla ~Sverrge 

Källa: VåtmarksinventerIng -länsstyrelsens GIS·tJänst 

FigurS-lO Resultat/rån våtmarksinventering i Norrbottens län 1995-2004 
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5.5.2 Naturvärden enligt Skogsstyrelsen 
Inom Kallak-området finns naturvärden som är utpekade av Skogsstyrelsen och finns registrerade i 
deras databas Skogens Källa (2012), se Figur 5-11 nedan. 
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Figur 5-11 Naturvärden enligt Skogsstyrelsen 
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5.5.3 Särskild naturvärdesinventering utförd i området 
Hösten 2011 utfårdes en naturvärdesinventering av Pelagia Miljökonsult AB på uppdrag av flMAB. 
Vid inventeringen låg fokus vid att hitta ytor inom området som hyste äldre träd (framförallt äldre 
lövträd) samt döda stående träd (torrakor) och döda liggande träd (lågor). Indikatorer på 
fragmentering, skyddsvärd skog, signalarter och hotade eller sällsynta arter i allmänhet eftersöktes. 

Utifrån detta kunde områdena delas in i olika naturvärdesklasser enligt nedan: 

Värdeklass 1. Området har så höga värden att delobjektet motiverar ett reservatsskydd i sig. 

Värdeklass 2. Området hyser eller kan med stor sannolikhet antas hysa hotade arter (rödlistade 
arter). Området har förutsättningar för att dessa arter långsiktigt skall finnas kvar. 

Värdeklass 3. Området har vissa värden. 

Värdeklass 4. Inga särskilda naturvärden är observerade eller fårväntade. 

Vid inventeringen hittades ett flertal rödlistade arter (som inte finns med i ArtDatabanken (2012)). 
Rödlistan visar på vilka arter som riskerar att dö ut och baserar sig på vedertagna kriterier från 
Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). Listans syfte är att kartlägga dessa arter och se vilka 
åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. I tabell 5-1 nedan fOljer en fårklaring till de olika 
beteckningarna som en art kan ges enligt rödlistan. 

TabellS-) Rödlistans beteckningar samt kriterier enligt Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) 

Nära hotad Sårbar Starkt hotad Akut hotad Nationellt utdöd 
NT VU EN eR RE 

En art förs till En art är Sårbar nar En art ar Starkt hotad En art ar Akut hotad En art ar Nationellt 
kategorin Nara hotad basta IiIIgangliga data när basta lillgängliga när bästa tillganglIga utdöd när det ar ställt 
om den inte uppfyller Indikerar att den data indikerar att den data Indikerar att den utom rimligt tvivel att 
något av kriterierna uppfyller något av uppfyller något av uppfyller något av den sista individen 

för vare sig Akut kriterierna A-E för kriteriema A-E för kriterierna A-E för som är potentiellt 
hotad, Starkt hotad Sårbar och att den Starkt hotad och att Akut hotad och att kapabel till 
eller Sårbar, men är därmed bedöms löpa den därmed bedöms den därmed bedöms reproduktion Inom 

nara att uppfylla hög risk att dö ut i vill löpa mycket hög risk löpa extremt hög risk regionen (landet) har 
kriterierna för någon lillstånd. att dö ut i vilt tillstånd. att dö ut I vilt lillstånd. dött eiler försvunnet 
av dessa kategorier från regionen, eller 

nu eller I en nära ifail det var en tidigare 
framtid. regelbunden 

besökare, den sista 
individen har dött eller 

försvunnit från 
reQionen. 

Nedan följer en beskrivning av de olika områdena.Naturvärdesinventeringen redovisas i sin helhet i 
bilagaF3. 
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Figur 5-12	 Naturvärden i enlighet med Pelagia Miljökonsult AB:s inventering 2011. Områdena är inte 
exakta i sina gränser utan anger geografiskt var en viss typ av natur är belägen inom Kallak
området 

Öster Fastoviken, värdeklass 2 
Skogen domineras av gran men har förhållandevis riklig tillgång på grov asp och sälg med relativt hög 
ålder. Det förekommer ett flertal rödlistade arter, som knottrig blåslav (Hypogymniabitteri), 
skrovellav (Lobariascrobiculata), tornseglare (Apusapus) och videsparv (Emberizarustica) i 
området som alla fyra klassas som nära hotad (NT) av ArtDatabanken (2012). I området förekommer 
även stuplav (Nephromabellum) som är en signalart som indikerar långvarig förekomst av gamla 
lövträd och miljöer med konstant hög luftfuktighet. 
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Lastavaratj, värdeklass ~ 

I sydvästsluttningen är tallskogen avverkad men med kvarlämnade enskilda aspar samt dungar med 
förhållandevis riklig tillgång på asp och sälg. I området fanns den rödlistade arten skrovellav, samt 
signalarterna bårdlav (Nephromaparile) och stuplav. 

Tallskogarna Råvvåive-Tallheden, värdeklass 2 
Ett mindre område med flerskiktad tallskog rikligt behängd med tageIlav (släktet Bryoria) samt ett 
flertal lågor och torrakor. Den rödlistade arten orange taggsvamp (Hydnellumaurantiacum) noterades. 

TallskogarnaRåvvåive-Nyckelbiotoperna, värdeklass 3 
Området håller generellt en medelålders till äldre tallskog (> l 00-150 år). 

Inom nordöstra delen av området har Skogsstyrelsen noterat två områden med naturvärd (Tallskog och 
Myr-skogsmosaik) samt två nyckelbiotoper (BlandsumpskogIBarrnaturskog och Skog
myrmosaik/Barrnaturskog). I den östra nyckelbiotopen har den rödlistade arten knottrig blåslav 
noterats. 

I de östra delarna finns ett antal mindre hyggen med ett fletal körvägar för skogsbruk och det noterade 
även en överflygande fjällvråk (NT, nära hotad). 

Kuossakåbbå, värdeklass 2 
Kuossakåbbå domineras av tall med antingen hygge eller ung tallskog i söder. 

Lavskrikan (Perisoreus infaustus, NT, nära hotad) som är rödlistad noterades i området. Även 
hökugglan, som finns upptagen i det så kallade Fågeldirektivet (Naturvårdsverket 2012) noterades. 

Delar av området är klassat som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen med signalarter så som skinnlav 
(Leptogium saturninum ) och stuplav i eller i nära anslutning till området. Skinnlav och stuplav 
indikerar att det funnits en längre tid av kontinuitet av äldre lövträd. Från Artportalen (2012) finns 
notering om att Skogsstyrelsen funnit de rödlistade arterna liten sotlav (Cyphelium karelicum, VU, 
sårbar) och knottrig blåslav (NT, nära hotad) inom nyckelbiotopen. Sotlaven är beroende av de 
grovbarkiga senvuxna och mycket gamla granar som finns i området. 

Råvvåives granskog, värdeklass 2 
En flerskiktad äldre blandskog med tall, björk, asp och sälg, samt ett fåtal lågor samt torrakor. En 
förhållandevis mängd är äldre och i många fall grova. 

Ett flertal rödlistade arter noterades, bland annat doftticka (Haploporus odorus, VU), granticka 
(Phellinus chrysoloma, NT), skrovellav (NT), lavskrika (NT) samt spår av tretåig hackspett och 
även ett flertal signalarter såsom stuplav, skinnlav och bårdiav, som indikerar att området har haft ett 
långvarigt bestånd av gamla lövträd. Orkideen korallrot (Corallorrhiza trifida) noterades. 

Sjöar och tjärnar 
Inom området finns sjön Kallakjaure samt ett par mindre tjärnar. 

Sjön Kallakjaure är en näringsfattig (oligotrof) klarvattensjö med stenig botten med relativt ringa 
förekomst av vass (Phragmites australis), gul näckros (Nuphar lutea) och fjällklubbstarr (Carex 
buxbaumii ssp. mutica). 

I sjön uppehöll sig två storlommar, troligen inom ett revir, som finns upptagen i Fågeldirektivets lista 
(Naturvårdsverket 2012) över arter som kräver särskilt avsatta skyddsområden. 
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Tjärnarna är mer eller mindre dystrofa (näringsfattigt vatten med mycket humus) med varierande grad 
av vattenväxter, bl.a.. braxengräs (Sparganium spp.) och sjöfräken (Equisetumjluviatile)). 

Ornitologiska värden 

I Pelagias naturvärdesinventering (2-4 augusti 2011) noterades ett flertal arter som finns med på 
Rödlistan eller i Fågeldirektivet, se tabell 5-2 nedan. Fågeldirektivet är ett EU-direktiv som är till för 
att skydda arter och häckningsplatser för att på så vis bevara livskraftiga populationer. 

Tabell 5-2 .	 Fågelarter som påträffats i Kallakområdet somjinns med på Rödlistan (enligt IUCN) eller i 
Fågeldirektivet (enligt Rådets direktiv 2009/147/EG tidigare 79/409/EEG) 

:. 
Art lokal Hotkategori 

Fjällvråk Råwåives östsluttning NT (Nära hotad) 

Buteo Iogopus 

Hökuggla Kuossakåbbå Fågeldirektivet 
Surnio ululo 

Lavskrika Kuossakåbbå, NT (Nära hotad) 
Pensoreusinfoustus Råwåives östsluttning 

Storlom Kallakjaure Fågeldirektivet 

Govio orctico 

Tornseglare Öster-Fastoviken NT (Nära hotad) 

Apus apus 

Tretåig hackspett (spår) Nära Kallakjaure på NT (Nära hotad) 

Picoides tridactylo Råwåives NV-sluttning 

Videsparv Öster-Fastoviken NT (Nära hotad) 
Emberiza rustica 

Fjällvråk 
Fjällvråken är en medelstor rovfågel med ett vingspann på 125-148 cm. Den häckar regelbundet i 
större delen av Norrbotten och förekommer främst i fjällen och de övre delarna av skogslandet. 
Fjällvråken har en relativt stabil stam men är tydligt beroende av smågnagare. De uteblivna eller starkt 
reducerade smågnagartopparna är i dagsläget ett stort hot mot populationenvilket har lett till att 
fjällvråkens population proportionellt innehåller fler äldre och fårre yngre fåglar.Bedömningen för 
fjällvråk varierar mellan Livskraftig, Le, till Sårbar, VU (Lindberg, 2011). 

Hökuggla 
Hökugglan är en av de mest dagaktiva ugglorna. Den häckar i norra Sverige, i gles barrskog med 
inslag av aspar och björkar och stannar ofta kvar under vintern. Dess största fiende är duvhöken. 
Hökugglan är skyddad enligt fågeldirektivetsomär ett EU-direktiv och betyder att särskilda 
skyddsområden där dessa häckar ska ingå i Natura 2000-nätverket. (Nationalnyckeln, 2013) 

Lavskrika 
Lavskrikan är en mycket stationär kråkfågel som häckar i äldre barrskogar (äldre än 60 år) med 
underväxt gran.Den sammanknippas ofta med urskogsartade grandominerade skogar men den 
påträffas i de flesta typer av barrdominerade skogar. Lavskrikan häckar i större delen av Norrland 
förutom i ett 20- 50 km brett bälte närmast Norrlandskusten. Den nuvarande populationen beräknas 
uppgå till ca 50 000 par. (Lindberg, 2011) 
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Storlom 
Storlom är en flyttande vattenfågel som häckar över nästan hela Sverige i fiskrika sjöar eller 
havsvikar. Den är något större än en gräsand och äter i huvudsak fisk. Även storlommen är skyddad 
enligt fågeldirektivet. Antalet häckande par uppskattas till ca 5500- 7000 par. (Dahlfors , 2013) 

Tornseglare 
Tornseglaren, tidigare kallas tornsvala, är ungefär lika stor som en stare och häckar allmänt till 
tämligen allmänt upp till södra Lappland. Tornseglaren häckar i närheten av bebyggelse och den 
vanligaste boplatsen utgörs av storkupiga takpannor, men den utnytgar även andra håligheter. I norra 
Sverige avtar tätheten inåt landet och den blir mindre bunden till bebyggelse ju längre norrut den 
kommer. I de inre delarna av Lappland häckar den huvudsakligen i ren skogsmiljö. Den nuvarande 
populationen beräknas uppgå till ca 600000 par. (Lindberg, 2011) 

Tretåig hackspett 
Den tretåig hackspetten är en något mindre hackspett som fOredrar riklig förekomst av döende eller 
döda träd. Dess främsta livsmiljö utgörs av fjällnära skogsområden och är vanligast i produktiva 
naturgranskogar och man uppskattar att ca 45 % att beståndet finns i Lappland. Arten har dock 
minskat kraftigt inom ett flertal orter i Norrbotten och Västerbotten och 2008 beräknades den svenska 
populationen uppgå till 11 000 par.Den tretåiga hackspetten är starkt påverkad av skogsbrukets 
expansion ovan skogsodlingsgränsen. (Lindberg, 2011) 

Videsparv 
Videsparven är en liten flyttande sparvfågel som är helt knuten till barrskogsregionen och förekommer 
främst i landets norra delar. Den är starkt knuten till sumpskogar och främst lövrik sumpgranskog och 
i mer sällsynta fall ren barrskogsmiljö. Den nuvarande populationen beräknas uppgå till ca 40 000 par. 
Det största hotet torde utgöras av övervintringsområden men fortplantningen kan även hotas genom 
skogsdikning som kan försämra eller försvåra häckningsmöjlighetema då de fuktiga skogmiljöerna 
minskar i areal och utbredning. (Lindberg, 2011) 

Pilgrimsfalk 
Enligt information som framkommit under tillståndsprocessen för provbrytningen finns häckande 
pilgrimsfalk (Falco peregrinus) på berget Åtjek ca 3 km från koncessionsområdet. Pilgrimsfalken är 
sårbar (VU) enligt ArtDatabankens rödlista och antalet reproduktiva individer uppskattas till ca 340 st, 
med en uppskattad årlig tillväxt på 4-5 %. Den räknas dock som bofast i större delen av landet. Den 
största orsaken till pilgrimsfalkens minskning under 1950- 1960- och 1970-talet var främst den ökade 
användningen av klorerade kolväten (DDT, PCB, aldrin, dieidrin, lindan etc) och tungmetaller (ex 
kvicksilver). Pilgrimsfalken häckar på branta klippväggar men i Norrbotten kan de även häcka på 
marken på myrar. Pilgrimsfalkens fOredrar en från människan någorlunda ostörd miljö men det fmns 
även exempel på falkpar som etablerat sig i städer. (Lindberg, 2011) 

Enligt Naturskyddsföreningen i Jokkrnokks medlemsblad för hösten 2013- vintern 2013 finns det flera 
nya platser med häckande pilgrimsfalk i Jokkmokk under 2012. 
(http://www2.naturskyddsforeningen.selkretsar-lan/norrbottenljokkmokk/medlemsblad-varsommar
2010/) 
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5.6 Geologi 

5.6.1 Berggrundsgeologi 
Kallak ligger inom den så kallade Svekofenniska urberggrunden, som består av metamorfa, 
sedimentära och vulkaniska bergarter som vanligen är ca 1900 miljoner år gamla (Freden 2002). 

Området kring Kallak och byarna Björkholmen och Randijaur domineras av basiska till intermediära 
vulkaniska och metavulkaniska bergarter samt gabbro, dioritoid, diabas, ultrabasiska bergarter och 
dess metamorfa ekvivalenter (Figur 5-13). Bergrunden i området är alltså övervägande basisk. Enbart 
mindre områden med sura bergarter återfinns i nordost, nordväst samt sydväst. Dessa områden består 
av graniter, syeniter samt metamorfa ekvivalenter, pegmatiter och andra sura till intermediära 
bergarter (SGU, 2012). 
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FigurS-13 Berggrunden i området kring Kallakjyndigheten 
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5.6.2 Kvartärgeologi 

Hela området runt Kallakfyndigheten har påverkats av inlandsis under flera istider. På grund av detta 
är den dominerande jordarten i området morän. Utöver detta återfinns områden med isälvssediment 
(även det är lämningar efter den senaste istiden), torv samt områden med kalt berg eller tunt 
osammanhängande jordtäcke. SGU (Sveriges Geologiska undersökning) har genomfört en översiktlig 
jordartskartering av det aktuella området. Kartan är generaliserad vilket innebär att vissa områden 
överdrivits för att framträda tydligare, detta rör till exempel områden med isälvsmaterial. Resultatet 
från denna utredning redovisas i Figur 5-14. 

Morändjupet i det föreslagna verksamhetsområdet har undersökts via borrningar och resultatet visar att 
djupet varierar mellan Ooch 3 meter (Geovista, 2012). 
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Figur 5-14 Jordarter i området kring Kallakjyndigheten 

Uppdragsnr:318828 HifabAB 

41(132) 



Miljökonsekvensbeskrivning - Kallak Norra 2013-04-24 

5.7 Meteorologiska förhållanden 

Klimatet i Kallak kan kortfattat beskrivas genom de fysikaliska parametrarna vind, temperatur och 
nederbörd. 

5.7.1 Vindförhållanden Wind dir. dislribution JOkkmokk all year 

Vid Jokkmokks flygplats utförs dagliga © windfindor.com 
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Statistiken är baserad på observationer 
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som genomförts dagligen mellan kl. f1/~ ". 
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w E 

(Windfinder, 2012) 
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5.7.2 Temperatur och nederbörd 

Närmaste station för temperaturmätning finns i Jokkmokk (stationsnr 16988), ca 40 km sydost om 
Kallakornrådet. Arsmedeltemperaturen ligger kring -0,7 °C med månadsvisa variationer mellan 
ca 14°C och -16°C. Månadsvisa variationer visas i Figur 5-15 nedan. 

Temperatur i Jokkmokk 
uppmätt medel under perioden 1961-2011 

20 -.------------------------ 
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Figur 5-15 Medeltemperaturen vid Jokkmokk (stations nr 16988) mellan åren 1961-2011 
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Nederbörden i Jokkmokk (stationsnummer 16988) har under den perioden 1961-2011 uppgått till i 
genomsnitt 499 mm/år. Den genomsnittliga månadsnederbörden varierar mellan ca 18 mm i mars och 
ca 75 mm i juli. Månadsvisa variationer visas i Figur 5-16 nedan. 

Nederbörd i Jokkmokk 

mm uppmätt medel under perioden 1961-2011 
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Figur 5-16 Medelnederbörden vid Jokkmokk (stations nr 16988) mellan åren 1961-2011 
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5.8 Vattenförekomster och miljökvalitetsnormer 

I avsnitt nedan redovisas utpekade vattenförekomster i närområdet till Kallakfyndigheten samt dess 
milj ökvalitetsnormer.
 

Kallak-fyndigheten ligger inom Luleälvens huvudavrinningsområde. Avrinningsområdet är totalt
 
2526300 ha stort och har ett niedelflöde på 502 m3/s i utloppspunkten (Vattenmyndigheterna, 2012).
 
I avrinningsområdet finns 15 stycket vattenkraftsanläggningar, se avsnitt 5.12.
 

5.8.1 Ytvatten 
Ytvatten är det vatten som finns i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker och tillkommer genom 
nederbörd så som regn och snö. 

I avsnitt som följer redovisas översiktligt vattenförekomster, inklusive dess status, som ligger i 
närheten av Kallakfyndigheten. Dessa redovisas även i Tabell 5-3 och Figur 5-17 nedan. Uppgifterna 
är hämtade från Vattenmyndighetemas databas, VISS. 

TabellS-3	 Vattenförekomster i närområdet till Kallakjyndigheten, dess kemiska och ekologiska status 
samt gällande miljökvalitetsnormer 

Ekologisk status och (emisk ytvattenstatus
Grundinformation 

ekologisk potential (exlclusive kvicksilver) 

Huvud-
Vallen-	 Status eller Kvalitetskrav Kva lItetskrav

EU-ID avrinnings Vattenråd	 Status 2009 
förekomst' )	 potential 2009 och tidpunkt och tidpunkt

-område 

Måttlig	 God kemisk 
SE740015- Randijaure Råne-Luleälvens God ekologisk God kemisk 

Luleälven ekologisk	 ytvattenstatus
165895 (1) vatten råds-område status 2021 ytvattenstatus

potential	 2015 

Måttlig	 God kemiskParkljaureSE740935-	 Råne-Luleälvens God ekologisk God kemisk 
Luleälven ekologisk	 ytvattenstatus

164980	 vattenråds-område status 2021 ytvattenstatus(2) potential	 2015 

Måttlig	 God kemiskSkalkaSE741493-	 Råne-Luleälvens God ekologisk God kemisk 
Luleälven ekologisk	 ytvattenstatus

164290	 vattenråds-område status 2021 ytvattenstatus(3) potential	 2015 

Lulemus	 God kemisk 
SE741756-	 Råne-LuleäJvens God ekologisk God ekologisk God kemisk 

5talnasjaure Luleälven	 ytvattenstatus
165081	 vattenråds-område status status 2021 ytvattenstatus

(4)	 2015 

God kemisk 
SE741750- Låkkejåkkå Råne-Luleälvens God ekologisk God ekologisk God kemisk 

Luleälven	 ytvattenstatus
165172 (S) vattenråds-område status status 2015 ytvattenstatus 

2015 

God kemisk
SE741451- Nautasätno Råne-Luleälvens God ekologisk God ekologisk I God kemisk 

Luleälven	 ytvattenstatus
165449 (6) vattenråds-område status status 2015 'I ytvattenstatus 

201S 

1) Numrering inom parantes anger numrering på vaUenjörekomstens numrering i figur 5-17 

Samtliga berörda sjöar och vattendrag i Lilla Luleälvens vattensystem (numrering 1 - 3) klassificeras 
som kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraftsutbyggnaden i älven. Detta medför att 
dessa vattemörekomster istället ska ha en god ekologisk potential. Risken är stor att 
miljökvalitetsnormen God ekologisk potential inte uppnås till år 2015 och en tidsfrist till år 2021 har 
därför lämnats. 

( 

l' 

( 
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Sjön Skalka (1) är en stor sjö på ca 4900 ha, med ett maxdjup som överskrider 5 m samt ett medeldjup 
som överskrider 4 meter. Skalka påverkas av dämmningar längre ner i systemet. Sjön har en 
regleringsamplitud på 9 meter. Sjön Parkijaure (2), med en yta om ca 2 lao ha, däms av Parkidammen 
som är belägen i Randijaure. Parkijaure har en regleringsamplitud på 9 meter samt en regleringsgrad 
på 59%. Sjön Randijaure (3), har en yta om ca 5 100 ha däms via Randidammen belägen vid 
Klubbudden i närheten av Jokkmokk centralort. 

Kilometer 

Teckenförklaring 
o 
I 

4 

I 
8 

I 

Valtenförekomsler 
Ritad a... : Frlda Sanden, Hlfab AB 

Utskriftsdatum: 19 februari 2013 _ Koncessionsområde Kallak 
ProJektion: RT 90, 2.5 Gon V 

Bakjrundskarta från Metrla SeSverlge 
Källa: länsstyrelsens WMS·tjänst 

Figur 5-17 Vattenjörekomster i nlirområdet till Kallakjyndigheten. Numrering enligt Tabell 5-3 

Liksom de flesta sjöar som undersökts i Sverige har sjöarna i Luleälvens vattensystem en 
kvicksilverproblematik till följd av långvarigt atmosfäriskt nedfall av kvicksilver, huvudsakligen från 
Europeiska källor.. Kvicksilverhalter (som företrädesvis mäts i gädda) bedöms generellt inte möjliga 
att sänka till en sådan nivå att det ligger under gränsvärdena för god kemisk status, varför kvicksilver 
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generellt exkluderas ur bedömningen får kemisk status. Den kemiska statusen i sjöarna kring 
Kal1akfyndigheten är God och bedöms förbli så till år 2015. 

Norr om Kal1akfyndigheten, med avrinning mot Randijaure, via vattendragen Låkkejåkkå och 
Nautasätno, avrinner sjön Lulemus Stainasjaure. Sjön har en yta om ca 120 ha. Dessa vattendrag och 
sjö klassas som naturliga då de inte bedöms vara kraftigt modifierade el1er konstgjorda och den 
ekologiska och kemiska statusen klassas som God. 

I Kal1akområdet finns även sjön Kallakjaure som inte uppfyl1er kraven får vattenfårekomst el1er övrigt 
vatten. Denna är, liksom övriga tjärnar i området, mer el1er mindre dystrof, dvs. näringsfattig med 
mycket humus (pelagia, 2012). 

5.8.2 Grundvatten 
Det fums en grundvattenfårekomst i närområdet till Kal1akfyndigheten (SE741405-165383). Denna 
ligger i nord - sydligt riktning genom byn Randij aur (Figur 5-18) och har såväl god kvantitativ som 
kemisk status. Den kvantitativa statusen är bedömd utifrån til1gänglig data. 

Kilometer 
o 4,5 9 18 

Teckenförklaring I I I I 

Ritad av: Frlda Sanden, Hlfab AB 
_ Koncessionsområde Kallak UtskriftsdilItum: 18 februari 2013 

Projektlon: RT 90, 2.5 Gon V 
Grundvaltenförekomsl Bakgrundskarta från Metrla Se5verlge 

Källa: länsstyrelsens WM5·tJänst 

Figur 5-18 Grundvattenförekomster i området kring Kallak 

Vad gäl1er den kemiska statusen finns inga uppgifter om kemi i vatteilfårekomsteri. Dock anses den 
kemiska statusen vara god då påverkanstrycket i området är lågt. Övriga bedömda parametrar är nitrat, 
klorid samt sulfat. För bekämpningsmedel finns inga mätningar. För nitrat finns inga halter över 
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gällande gränsvärde vilket ger en God status. För klorid ligger halten under 100 mg/l vilket ger en God 
status. Sulfathalten ligger under gränsvärdet, även här klassas statusen till God. 

I dagsläget bedöms risken för att kemisk och kvantitativ status inte uppnås ti112015 som obefmtlig. I
 
bedömningen av potentiell föroreningsbelastning som gjordes av grundvattenförekomsten hösten 2007
 
blev totalpoängen 12. Detta ligger inom intervallen 10 och 25 poäng vilket motsvarar en bedömd
 
måttlig potentiell föroreningsbelastning. Ingen infonnation tyder på ett signifikant ökat vattenuttag
 
som kan påverka den kvantitativa statusen.
 

5.9 Ytvattenkvalitet - bakgrundsundersökningar 

För att utreda den planerade verksamhetens eventuella påverkan på omgivningen har 
bakgrundsundersökningar genomförts i vattendrag kring Kallakfyndigheten. Undersökningarna har 
utförts av Pelagia Miljökonsult AB. Utförda provtagningar redovisas översiktligt i tabell 5-4 nedan. 
Provtagningspunkternas lägen redovisas i figur 5-19. Resultaten från undersökningarna redovisas 
översiktligt i avsnitt nedan samt i sin helhet i bilagorna F4 a-e. 

Tabell 5-4 Utförda undersökningar i sjöar och vattendrag kring KallakJyndigheten 

Typ av undersökning 

Prov- Typ av Vatten- Botten- Växt
Fiske31 Kiselalger

punkt vatten Namn kemi 1) faunal) plankton 

Kal Vattendrag X X X X
 

Ka2 Vattendrag X X X X
 

Ka3 Vattendrag X X X X
 

Ka4 Vattendrag X X X X
 

KaS Vattendrag X X X X
 

Ka6 Vattendrag X X X X
 

Ka7 Sjö Kallakjaure X X X
 

KaS Sjö X
 

Ka9 Sjö X
 

Kal0 Sjö Randijaure X X
 

Ka 11 Sjö X
 

Ka12 Sjö Parkljaure X X
 

Ka13 Sjö Skalka X
 

Ral Sjö Randijaure X
 

Ra2 Sjö Randijaure X
 

Pal Sjö Parkijaure X
 

Pa2 Sjö Parkijaure X
 

51 Sjö Randijaure X
 

52 Sjö ParkiJaure X
 

53 Sjö Kallakjaure X
 

1) Provtagning av vattenkemi har utförts 4-5 ggr per år med start april 2011 och fortsatt under 2012/2013. Prover 
analyseras med avseende på kemiska och fysikaliska parametrar, a/kalinitet och pH, näringsämnen och metalier. 

2) Bottenfaunaprovtagning i sjöarna har utfört i strandkanten 

3) / vattendragen har elfiske utfört medan nätfiske utförts i sjöarna. E/fiske utfärdes både 2011 och 2012. 

Uppdragsm:318828 HifabAB 

47(132) 



Miljökonsekvensbeskrivning - Kallak Norra 2013·04·24 

KilometerTeckenförklaring o 1,25 2,5 5 
I I I I.' Pfovpunkter 

Rllut IV: Frid. SI nd'n, HJfJ:b AB 
Utmifu.datum: 13 Mij. X! 12 

projl"ktion:ra 5<l, UCionV 
~k:ru-nd!bn:af.dn roMtrm ?..5Veri&-e 

Figur 5-19 Provpunkterför vattenundersökningar kring Kallak.ljiguren saknas punkt Ka9, som ligger 
ca 20 km öster om det planerade verksamhetsområdet 

5.9.1 Metod och bedömningsgrunder 

Vattenkemi 
Vattenprover för analys av vattenkemi har uttagits på 0,2 m djup i vattendragen och i sjöarna provtogs 
ytvatten (0,5 m djup). 

De bedömningsgrunder som använts avseende vattenkemi är följande; 

Bedömningsgrunder för Sjöar och Vattendrag (Naturvårdsverket 2007) 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999) 
avseende metallhaltema. 
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Bottenfauna 
För provtagning av bottenfauna i lokalerna med rinnande vatten (Ka1-Ka6) användes den 
standardiserade sparkmetoden (SS EN 27 828). Dessutom togs ett kvalitativt sökprov med M42-håv, 
för att komplettera provtagningen på de ställen där sparkmetoden var svår att tillämpa. 

Sammansättningen av bottenfaunan används för att beräkna olika index enligt Naturvårdsverkets 
författningssamling 2008:1 (NFS 2008:1). Detta kan sedan ge en vägledning i bedömningen av 
vattnets kvalitet och bottenfaunans livsbetingelser. Med hjälp av referensvärden för olika 
naturgeografiska regioner och den ekologiska kvalitetskvoten (EK) kan status för varje lokal 
bestämmas med avseende på de olika indexen. 

För rinnande vatten har 3 index använts: 

- ASPT-index, som genom sammansättningen av bottenfauna kan påvisa fOrorening med 
syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan såsom rensning och grumling. 

DJ-index som kan påvisa eutrofiering. 

MISA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag. 

För sjöar har BQI-index som visar tolerans mot låga syrgashalter. 

Fiske 
Inventeringen utfördes i enlighet med Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning gällande 
standardiserat elfiske i rinnande vatten, SS-EN 14011. För sjöarna utfördes inventeringen enligt 
Handledning för miljöövervakning gällande provfiske i sjöar, SS-EN 14757. Syftet är att ge en 
överskådlig bild avarter samt mängden fisk i området. 

Efter fisket sänds datasetet till Fiskeriverket som analyserar och beräknar status för respektive lokal 
(Naturvårdsverket 2007). Varje lokal har även fått ett så kallat EQR8-värde, ett mått på hur 
mycket/lite ett vatten är påverkat av mänsklig/yttre påverkan. 

Kiselalger 
Statusklassificering av provtagningslokalerna för strömmande vatten har gjord med l1iälp av 
kiselalgsindexet IPS (Indicide de Polluo-sensibilite Specifique) som visar påverkan av näringsällU1en 
och organiska föreningar. Även ACID (Acidity Index for Diatoms) har beräknats som visar surheten i 
lokalen. Detta ger dock inte lokalen någon status utan visar bara på pH-region. Detta betyder att det 
inte går att urskilj a om vattendraget är naturligt eller antropogent fOrsurat. 

Samtliga index finns beskrivna i Bakgrundsrapporten till revideringen av bedömningsgrunderna 
(Kahlert, Andren & Jar1man 2007). 

Växtplankton 
Provtagning av växtplankton har utfOrt i sjöar i närområdet till Kallakfyndigheten. Vid genomfOrande 
och utvärdering av växtplanktonundersökningen har Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning 
"Växtplankton i sjöar" använts (Naturvårdsverket 2009). Analyser av växtplankton har utfört enligt 
metoden SS-EN 15204. 
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5.9.2 Strömmande vatten 

Vattenkemi 

Alkalinitet och pH 
Alkaliniteten (buffertkapaciteten) i vattendrag var överlag låg under både 2011 och 2012, det vill säga
 
Svag buffertkapacitet enligt Bedömningsgrunder i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 2000).
 
Generellt var buffertkapaciteten lägre i vattendragenjämfårt med sjöarna
 

Vid undersökningen år 2011 hade samtliga vattendragen förutom provpunkt Ka6 ett pH-värde som
 
klassificerades som Svagt surt. Ar 2012 var det endast Kal och Ka2 som hade ett pH-värde som
 
klassificerades som Svagt surt medan övriga vattendrag hade ett pH-värden som klassificerades som
 
Nära neutralt. Noterbart är att Ka2 som hade lägst pH-värde också hade lägst värde för alkalinitet
 
under både 2011 och 2012.
 

Näringsämnen (
 
För näringsämnen (närsalter) i vattendrag görs en samlad bedömning utifrån en rad olika parametrar,
 
däribland fosfor, jonstyrka, absorbans och höjd över havet. Bedömningen av näringsstatus baseras på
 
ett för lokalen specifikt beräknat referensvärde av fosfor som relateras till det uppmätta medelvärdet
 
av fosfor i vattendraget. Vattendragen hade värden för näringsämnen som skulle motsvarahög status
 
under både 2011 och 2012.
 

Metaller 
Uppmätta metallhalter i vattendragen kring Kallakryndigheten kan generellt klassificeras som mycket 
låga, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, med några undantag. Klassificering av uppmätta 
halter i förhållande till generella bakgrundsvärden av de metaller som omfattas av 
bedömningsgrunderna har sammanställts i Tabell 5-5 nedan. 

Tabell 5-5	 Klassificerillg av uppmätta metallhalter i provpunkter i strömmande vattendrag vid 
Kallakfyndigheten. I tabellen redovisas även halterna iförhållallde till generella 
bakgrundsvärden för mindre vattendra i norra Sverige (Naturvårdsverket, rapport 4913) 

Ämne Klassificering enligt NV aturvårdsverkets II Förhållande till generella 
bedömningsgrunder bakgrundsvärden för mindre 

vattendrag i norra Sverige, enligt NV 

Arsenik Mycket låga, klass 1	 Över 

Bly Mycket låg, klass 1	 Under 

Koppar Låg, klass 2	 Över 

Zink Mycket låga, klass 1	 Över 

Nickel Mycket låga, klass 1	 Under 

Kadmium Mycket låga, klass 1	 Under 

Krom Mycket låga, klass 1	 Över 

Halterna av aluminium i vattendragen Kal - Ka6 (utom KaJ och Ka6 under 2012) överskrider 
"gränsvärdet för tjänligt dricksvatten med anmärkning vid provtagningspunkt (enhet)", 100 1lg/1 
(Livsmedelsverket 2011). 

Sammanfattning 
Resultaten visar att metallhalterna generellt är mycket låga förutom med avseende på koppar som 
håller en låg halt.Vattnet håller en god buffertkapacitet och statusen med avseende på näringsämnen är 
hög i alla lokaler förutom i punkten KaS där statusen är måttlig avseende näringsämnen. 
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Bottenfauna 
Resultatet från inventeringarna visar på en något fattig bottenfauna som dominerades av bäcksländor 
och fjädermyggor, och i de större bäckarna även dagsländor och nattsländor. Små bäckar har generellt 
ofta låga art- och individantal jämfört med större. 

Utifrån MISA-index fördelar sig bäckarna mellan klasserna mycket surt och måttligt surt. Området 
torde därför troligen ha en försurningsproblematik. Fördelningen är typisk så tillvida att de två bäckar 
som erhållit den högsta klassen också är destörsta. I större vattendrag hinner surt vatten buffras bättre 
än i mindre. Utöver detta så återfinns generellt oftast fler indexgrundande taxa i större vattendrag 
jämfört med mindre. Det tycks råda tämligen goda förhållandeni bäckarna, förutom vad gäller 
försurningsstatus: Utifrån ASPT- och Dl-index fördelar sig lokalerna mellan god och hög status, 
förutom att lokalen Ka6 klassificeras till måttlig statusutifrån Dl-index. 

Fiske 
Ingen fisk f'angades i någon av bäckarna år 2011, vilket förklarades med att vattenståndet var ovanligt 
högt för årstiden det året. Vid uppföljande elfiske år 2012 fångades enbart fisk i lokal Ka6, en 
stensimpa, vilket gav klassificeringen måttlig status för lokalen. 

Kiselalg 
Resultatet från undersökningen av kiselalger visar att alla lokalerna klassificerades till Hög status (lPS 
2:17,5) med avseende på IPS och nära neutralt till surt med avseende på ACID. 

5.9.3 Sjöar 

Vattenkemi 

Alkalinintet och pH 
I sjöarna var buffertkapaciteten överlag god (klass 2, God buffertkapacitet) både under 2011 och 2012 
enligt Bedömningsgrunder i sjöar och vattendrag. Vid undersökningen år 2011 hade samtliga sjöar 
förutom provpunkt Ka7 ett pH-värde som klassificerades som Svagt surt, medan Ka7 hade pH-värde 
som klassificerades som Nära neutralt. Ar 2012 hade samtliga sjöar ett pH-värden som klassificerades 
som Nära neutralt. 

Näringsämnen 
Halten av näringsämnen i sjölokalema har genomgående varit låga. Fosforhalten har i många fall varit 
lägre än den ackrediterade rapporteringsgränsen på 5 ug/l. Då beräkningsmodellen i 
"Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag"(Naturvårdsverket 2007) fungerar dåligt för 
näringsfattiga fjällnära vatten redovisas istället klassificering enligt VISS som bedömer att alla sjöar i 
Kallakområdet har Hög status (VISS 2012). Denna bedömning grundas dock inte på några kemiska 
data utan enbart på områdets geografiska läge och avsaknad av industriell belastning. Generellt är 
fosfor tillväxtbegränsande för sjöar och vattendrag i Norrlands inland. 

Metaller 
Metaller rdrekommer naturligt i låga halter i sötvatten. Metallerna förekommer dels som joner och 
dels bundet till partiklar eller organiska ämnen. Halten varierar beroende på berggrund och jordarter i 
avrinningsområdet fOr sjöar och vattendrag, där bland annat vattnets surhet och innehåll av organiskt 
material påverkar metallhalterna. En betydande variation av mängden tillgängliga metaller 
förekommer alltså redan under naturliga rörhållanden. Många metaller fyller i små mängder viktiga 
biologiska funktioner, medan förhöjda halter kan ge biologiska störningar. 

Uppmätta metallhalter i sjöarna kring Kallakfyndigheten kan, liksom för vattendragen, klassificeras 
som mycket låga, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, med några undantag. Klassificering 
av uppmätta halter i förhållande till generella bakgrundsvärden av de metaller som omfattas av 
bedömningsgrunderna har sammanställts i Tabell 5-6 nedan. 
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Tabell 5-6	 Klassificering av uppmätta metallhalter i provpunkter i strömmande vattendrag vid 
Kallakfyndigheten. l tabellen redovisas även halterna i förhållande till generella 
bakgrundsvärdenför mindre vattendrag i norra Sverige (Naturvårdsverket, rapport 4913) 

Ämne Klassificering enligt NV aturvårdsverkets Förhållande till generella 
bedömningSgrunder bakgrundsvärden för mindre 

vattendrag i norra Sverige, enligt NV 

Arsenik Mycket låga, klass 1 Över 

Bly Mycket låg, klass 1 Under 

Koppar låg, klass 2 Över 

Zink Mycket låga, klass 1 Över 

Nickel Mycket låga, klass 1 Över 

Kadmium Mycket låga, klass 1 Under 

Krom Mycket låga, klass 1 Under 

För metallerna aluminium (Al), barium (Ba), strontium (Sr), mangan (Mn), molybden (Mo) och 
antimon (Sb) saknas såväl bakgrundsvärden (Naturvårdsverket 1999 respektive 2007) som 
klassificeringsgränser (Naturvårdsverket 1999). För bedömning av uppmätta halter aluminium, 
mangan och antimon refereras till Livsmedelsverket gränsvärden för dricksvatten (LIVSFS 20 Il :3). 

Kvicksilverhalterna låg över värdet för bakgrundshalten i vattendragen, medan halterna i sjöarna, utom 
i KalO under 2012, låg under bakgrundshalten (Naturvårdsverket 2000). 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultaten att metallhalterna generellt är mycket låga förutom med avseende 
på koppar som håller en låg halt. Sjöarna håller generellt en god buffertkapacitet med pH-värden nära 
neutralt. Uppmätta halter näringsämnen var låga, fosforhalterna var i många fall under 
detektionsgränsen för analysen, vilket inte är ovanligt i sjöar i Norrlands inland. 

Botten/auna 
Sjöarna Randijaure (Ral och Ra2) och Parkijaure (Pa3 och Pa4) provtogs på två lokaler i 
profundalzonen (djupbotten) i vardera sjön med hjälp aven så kallad Ekmanhämtare. Kallakjaure 
(Ka7) undersöktes med inventeringsprov längs stranden (med en så kallad M42-håv). 

Profundalproverna från Rand ij aure och Parkijaure uppvisade en art- och individfattig fauna, typisk för 
näringsfattiga sjöar. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan lokalerna vad gäller art- och 
individantal.Den ekologisk kvalitetskvoten (EK) med avseende på BQI-index visar på rena 
vattenförhållanden och de större sjö lokaler (pal, Pa2, Ra30ch Ra4) håller en hög status. Vad gäller 
Kallakjaure så uppvisade proverna en relativt artfattig fauna som är typisk för näringsfattig sjöars 
strandzon. 

Fullständig inventering samt artlistor återfinns i bilaga F4b. 

Fiske 
l sjöarna dominerades fångsten av abborre och sik men det fanns även siklöja, gädda, harr och röding i 
vissa av sjöarna. Resultaten visar att lokalerna håller måttlig status. 

l sjöarna Randijaure, Parkijaure och Kallakjaure dominerades fångsten av abborre, både antalsmässigt 
och viktsmässigt. Men det fångades även relativt stora mängder av sik i sjöarna Randijaure och 
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Parkijaure. I övrigt fångades siklöja i Randijaure, gädda i Parkijaure samt harr och röding i 
Kallakj aure. 

För att kunna ge sjöarna en ekologisktsäkersställt status krävs provfiske enligt Naturvårdsverkets 
rekommendationer (2011). En statusklassificering (Naturvårdsverket 2007) är dock gjord utifrån det 
inventeringsfiske som är utfört, men bör dock på grund av det bristande underlaget inte betraktas som 
statistiskt säkerställd. EQR8-värdena är ett mått på hur opåverkade sjöarna är av mänsklig/yttre 
påverkan och bygger på ett stort antal parametrar som fiskarter, biomassa, sjöarea med mera. Status 
indelas i 5 klasser, där l är hög status (naturligt opåverkat habitat) och 5 är dålig status (starkt påverkat 
habitat). Samtliga lokaler bedöms utifrån denna klassificering ha en måttlig ekologisk status. 

Prov- Sjö EQRS Klass Status 
punkt EQRS 

Si Randijaure 0,37 3 Måttlig 

S2 Parkijaure 0,36 3 Måttlig 

S3 Kallakjaure 0,44 3 Måttlig 

Växtplankton 
Eftersom biovolymen av plankton är beroende av näringstillgången kan sammansättningen av 
växtplankton ge en indikation på hur näringsförhållandena ser ut i lokalerna. Även parametrar såsom 
temperatur och ljusklimat påverkar biovolymen. 

Resultatet visar att samtliga stationer befann sig inom gränsen för Hög status (Naturvårdsverket 2009). 
Det tyder på näringsfattiga förhållanden där antropogen tillförsel av kväve och fosfor inte är 
betydande. 
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5.10 Hydrogeologi 
Grundvattenytans nivå är beroende av rådande markförhållande och landskapets topografi. I 
genomsläppliga jordarter ligger grundvattenytan förhållandevis lägre än i täta jordarter. Inga specifika 
undersökningar av jordlagrens hydrauliska egenskaper har utförts i det berörda området. 
Erfarenhetsmässigt kan dock en vattengenomsläpplighet i intervallet 1'10-6 

- 1'10-9 rnJs antas för 
sandiga till siltiga moräner, vilken är den typ av morän som förväntas förekomma vid 
Kallakfyndigheten. 

Fyndigheten utgörs aven skiktad, kvartsrikjärnfyndighet och omges aven sur vulkanit. Söder och 
väster om fyndigheten förekommer granit. Det är rimligt att anta att den finkorniga vulkaniten och den 
kvartsbandade malmen har en lägre vattengenomsläpplighet än den mer grovkorniga graniten som 
också förekommer på halvön. Erfarenheter från andra gruvor i liknande bergarter och där 
kvartsbandadjärnmalm bryts i dagbrott, indikerar också en låg vattengenomsläpplighet i denna typ av 
malm. Baserat på dessa erfarenheter skulle ett rimligt antagande om bergets genomsläpplighet 
(hydrauliska konduktivitet) i läget för dagbrottet falla inom intervallet 10-9 

- 5.10-8 m/s. I ett senare 
utredningsskede kommer undersökningar på plats att mer exakt kunna bedöma bergets 
genomsläpplighet i läget för dagbrottet, se bilaga F5 PM- Hydrogeologi. 

Tektoniskt kan halvön med fyndigheten tolkas som en mer homogen bergplint omgiven av mer 
tektoniskt påverkad berggrund som utgör låglägena i terrängen och som i dag huvudsakligen utgörs av 
sjöar och andra vattendrag. Bergplinten är sprickfattigare och utgörs av mer kompetent berg. 

I Kallakornrådet finns ett fåtal energi- och vattenbrunnar registrerade i SGU:s databas Brunnsarkivet. 
Brunnarnas läge framgår av figur 5-20 nedan. Information om brunnarna har sammanställts i tabell 5-7 
nedan. 

Tabell 5-7	 Brunnarföl' vatten och energiuttag i nlirområdet till Kallakfyndigheten enligt SGU:s databas 
Brunnsarkivet (tom 2012-11-28) 

Fastighet Användning Totaldjup Djup till berg Borrår 

Randijaur 8:19 Energi 150 9 2010 

Randijaur 2:13 Okänd 67 12 1994 

Randijaur 8:12 
Hushåll, fritidshus, 
mindre lantbruk 

49 12 2012 

Randijaur Osäkert läge 
(id 278000008) 

Okänd 51,9 6 1967 

Björkholmen 1:8 Okänd 35 4 1976 

Björkholmen 1:8 Okänd 25 0,5 1977 

Björkholmen 1:8 Okänd 115 1985 

Björkholmen osäkert läge 
(id 278000003) 

Okänd 15,3 5,7 1949 

Björkholmen osäkert läge 
(id 278000004) 

Okänd 21,5 2 1949 
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Figur 5-20 Brunnar för vatten och energiuttag i närområdet till Kallakjyndigheten enligt SGU:s databas 
Brunnsarkivet 

( 
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5.11 Luft och luftkvalitet 

Miljökontorethar i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet utfört mätningar av luftkvaliten i i 
Jokkmokks samhälle under vinterhalvåret 2007/2008. Mätningar har gjorts på N02 (kvävedioxid), 
PMIO (partiklar) samt VOC (flyktiga organiska ämnen, bl.a. bensen). Mätningarna utfördes för att 
kontrollera om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls i Jokkmokk. Kravet att utföra 
mätningar regleras i förordning (2001 :527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I kommuner 
med färre än 10 000 invånare gäller inte samma krav på mätningar (Naturvårdsverket, Luftguiden, 
Handbok 2011 :1). 

Miljökvalitetsnormer anger en föroreningsnivå som inte rar överskridas. De är juridiskt bindande 
styrmedel i miljöbalken och används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft fInns för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon. 

Rapporten visar att inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids i Jokkmokks samhälle. Däremot 
överskrids miljömålet för bensen. Norrbotten har ett generationsmål för bensen på 1,0 ~g/m3 Den 
dominerande källan till bensen i tätorter är i många fall trafIken. Miljömål är till skillnad från 
miUökvalitetsnormerna inte kopplade till lagstiftningen vilket innebär att det inte fInns några juridiska 
krav på att kommunerna ska övervaka dessa. 

Tabe1l5-B Luftkvaliteten i Jokkmokk samt miljömål och MKN eller lågrisknivåer 

Ämne Uppmätt halt i Jokkmokk MKN (årsmedelvärde) / Miljömål Norrbotten 
2004 Lågrisknivå 

3N02 101lg/m 4Ollg/m3(MKN) 20 Ilg/m3(tom 2010) 

3PM10 91lg/m 20 Ilg/m3(tom 2010) 

Bensen (VOC) 1,3Ilg/m3 Sllg/m
3 

(MKN) 1,0Ilg/m
3 

3Toluen 2,0Ilg/m 37Ilg/m3(Lågrisknivåer) 

M+P-xylen 1,21lg/m3 431lg/m3 
(P-xylen, Lågrisknivåer) 

5.12 Infrastruktur 

Vägnätet längs sträckan mellan mineraliseringen och Jokkmokk utgörs av Europaväg 45 samt väg 805 
mot Kvikkjokk, vilka båda är s.k. BKl-vägar (bärighetsklass l) vilket innebär att de är upplåtna för 
fordon med en bruttovikt om max 60 ton. Väg 805 mellan Jokkmokk och Kvikkjokk har dock bitvis en 
relativt dålig ytstandard (Vägverket, 200 l). 

Mellan Björkholmen och Randijaur löper den obelagda väg 807som passerar mineraliseringen. Även 
väg 807 är en s.k. BKI väg. Vid anslutning mellan halvön och fastlandet passerar väg 807 över en bro 
med bärighetsklass l. En skogsbilväg (Lastasvaratj) som löper från väg 807 söderut mot stranden vid 
Parkijaure ansluter till och följer mineraliseringen. 

Närmaste järnväg, Inlandsbanan, ligger på ett avstånd om ca 40 km öster om Kallak. Malmbanan vid 
Murjek ligger på ett avstånd om ca 80 km öster om mineraliseringen. Vägar ochjämvägar i området 
framgår av Figur 5-21. 
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Norr om väg 807 löper en kraftledning i nordväst-sydostlig riktning mot Randijaur by. 

Kilometer 
o 5 10 20 

Teckenförklaring I I I I 

_ Koncessionsområde Kallak 
Ritad av: Frlda Sanden, Hlfab AB 

UtskrIftsdatum: 18 februari 2013 
ProJektion: RT 90, 2,5 Gon V 

8akgrundskarta från Metrla SeSverlge 

Figur 5-21 Infrastruktur i närområdet till Kallakfyndigheten 

Närmaste större vattendrag ingår i Lilla Luleälvens vattensystem som i sin tur är en del i Luleälven. 
Vattensystemet är utbyggt för vattenkraft med totalt 15 kraftdammar, vilket gör Luleälven till ett av de 
mest utbyggda vattendragen i Sverige. Regleringen tog sin början på 1920-talet med byggandet av 
Suorvadammen. Utbyggnaden av vattenkraft i Stora Luleälven skedde sedan framför allt under 1950
1970 talen och i Lilla Luleälven på 60- och 70-talen. Vattenfall, som äger vattenkraftsdammama, har i 
samarbete med länsstyrelsen i Norrbotten och berörda kommuner upprättat beredskapsplaner för 
samtliga dammanläggningar i Luleälven. Dammanläggningarnas placering kring Jokkmokk framgår 
av figur 5-22. 

Vattenkraftens utbyggnad har kraftig påverkat vattendragens naturliga ekosystem, inte minst genom 
den barriäreffekt som kraftdammama innebär för vandrande fisk. 

Sjön Parkijaure, som ligger direkt söder om fyndigheten, däms av Parkidammen som är belägen vid 
Randijaur i Jokkmokks kommun. Dammen och vattenkraftverket byggdes mellan år 1967-70 och är en 
så kallad ovanjordsanläggning med rörturbin. Dammen har en fallhöjd på 14 meter, en total 
magasinsvolym på 460 miljoner m3 samt en normal årsproduktion på 85 GWhJår (Vattenfall, 2012). 
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Kilometers
Teckenförklaring o 10 20 40* Verksamhetsområde Kallak I I I I 

Dammar 

1, Porsi • 7, Akkatsdammen 13, Parki spärrdamm 

2, Spegeldamm VuoIIerim 8, Randidammen 14, Ligga 

"3, Letsidammen g, Randi Kraftstation 15. Harsprånget .
'.' 

• 4. Jokkmokk Spegeldamm. 10. Messaure 16. Sellevare Kraftstation 

5. Purkijaurdammen .' 11, Parkl Kraftstation 17, Porjus Kraftstation 

6. Akkats Spegeldamm • 12. Rimojåkkå Kraftstation 
RItad av: DllnJ@!Aslund, Hlfab AB 

Utskrll1sdatum: 16 Ipr112013 
ProJektion: SWEREF 99TM 

Sakgrundskarta frin Melrla SeSverlae 
1Oi1la: Vattl!mfall AB och Vattenkraft.Jnfo 

Figur 5-22 Dammanläggningar i Lulelilvens vattensystem runt Jokkmokk 

Randijaure däms via Randidammen belägen vid Klubbudden. Dammen byggdes år 1976 och är en så 
kallad ovanjordsanläggning med en fallhöjd på 25 meter, en magasinsvolym på 98 miljoner m3 samt 
en normal årsproduktion på 226,68 GWh/år (Vattenfall, 2012). 

Längre uppströms i Lilla Luleälven fInns Seitevare kraftstation som har en installerad effekt på 
225MW. 
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5.13 Ljudlbuller 
Bakgrundsmätning av ljudnivån i området kring Kallak:fyndigheten har utförts av Tunemalm akustik i 
november 2012. Resulaten från mätningen redovisas översiktligt nedan samt i sin helhet i bilaga F6. 
Mätpunkternas placering framgår av figur 5-23 nedan. 

Figur 5-23 Mätpunkter för bakgrundsbuller (Tunemalm Akustik AB, november 2012) 

Något högre ljudnivåer detekterades i punkt 3 och 4 vilket kan härledas till att mätpunkt 3 ligger nära 
kraftverket vid Parkidammen och att mätpunkt 4 ligger relativt nära väg 805. Det bör noteras att det 
vid mättillfållet var svag vind och snötäcke vilket dämpade ljudet och således förmodligen gav relativt 
låga värden av bakgrundsbuller. 

Tabell 5-9 Uppmätta ljudnivåer i området kring Kallakfyndigheten 

Mätpu nkt 
Uppmätt 
bakgrundsnivå under 

30 min LAoo' dBA 

Högsta momentana 
ljudnivåer Lm.... dBA 

1 26 46 

2 25 37 

3 33 55 

4 27 53 
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5.14 Rennäring 

RelU1äring i någon form tros ha bedrivits i området runt Jokkmokk sedan ca 7000 år tillbaka. I dag 
bidrar relU1äringen tillsammans med dess binäringar årligen med ca 280 arbetstillfällen i Jokkmokks 
kommun och det är därmed den tredje största näringen i kommunen. (Jokkmokks kommun, 2012-05
08) 

På uppdrag av JIMAB har Swedish Geological AB utfört en relU1äringsanalys som ligger till grund för 
beskrivning av relU1äringen. information har i huvudsak hämtats från offentliga källor. 
RelU1äringsanaiysen redovisas i sin helhet i bilaga Fl. 

Kallak Norra är beläget inom Jåhkågasska tjiellde renbetesmarker. Den föreslagna gruvverksamheten 
kan även komma att påverka angränsande samebyar. Avsnitten nedan ger därför en översiktlig 
beskrivning av renskötseln samt därefter en kort beskrivning av alla de samebyarna som finns i 
närområdet runt Kallakfyndigheten, d.v.s. fjällsamebyarna Jåhkågasska tjieUde, Sirges och Tuorpon 
samt skogssamebyarna Sierri och Udtja, se Figur 5-24. 

0 7 , 25 
I 

Kallak & Jåhkågasska tjiellde, Sirges,
 
Slerrl, Tuorpon, Udtja samebyar
 

. .

eJJåhkågasska, åretruntmark
 

CJ Sirges, åretruntmar1<.
 

Tuorpon, åretruntmark
 

CJ Udtja åretruntmark
 

: : :: Jåhkågasska, sameby
 

;: : : Sierri sameby (allt åretruntmark)
 ... -. 
l •• , Sirges sameby
 

~ •• f Tuorpon sameby
 
1- - Ii __ , Udtja sameby 

KUor. Un$$tyrelsons GIS- qänst, Bergs1sten. LBntmAterlet 

Figur 5-24 Översikt av renskötselmarkerna för samebyarna i närområdet till Kallakjyndigheten 
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5.14.1 Kort om renskötsel 

Renskötseln är en traditionell och arealkrävande näring som bedrivs på ungefär 40 % av Sveriges yta. 
Det svenska renskötselområdet är uppdelat på 51 samebyar, som sträcker sig från Idre i söder till 
Karesuando i norr. Med sameby menas både ett geografiskt område, en typ av kooperativ 
arbetsorganisation samt en ekonomisk verksamhet. Samebyar är vidare "juridiska personer" och de 
ansvarar för renskötseln inom sina respektive områden. 

Renskötseln är beskriven och skyddad genom rennäringslagen (1971) vilken ger samer som tillhör en 
sameby rätten att utnyttja mark och vatten för renskötsel och tillhörande aktiviteter såsom jakt och 
fiske. Dessa rättigheter är baserade på sedvanerätt och urminneshävd, det vill säga att samerna har 
jagat, fiskat och använt markerna under lång tid. Samebyarnas renbetesrätt omfattar all mark ned till 
den s.k. lappmarksgränsen. Dessa områden kallas åretruntmarker. Nedanför lappmarksgränsen, i de 
s.k. vinterianden, bygger betesutnyttjandet på sedvanerätt och här är betesrätten begränsat till 
perioden, från 1 oktober-3D april. 

Renskötseln organiseras runt renens naturliga beteenden och behov av bete. Viktiga tidpunkter är då 
vajorna kalvar på våren, samt brunsten som infaller i senare hälften av september. Innan brunsten sker 
slakt av främst tjurar till försäljning och husbehov. Ett andra huvudsakligt slaktuttag sker på vintern. 

Renskötselarbetet i fjällsamebyar bedrivs i en årscykel som börjar i skogslandet i öster vintertid, via 
vår och höstlanden vid foten av fjällen till sommarlandet i fjällmiljö. I skogssamebyar sker 
renskötselarbetet i skogslandet året runt. 

Vinterbetet är vanligtvis den mest problematiska tiden av året, både för skogs- och fjällsamebyar. 
Tillgången till vinterbete är rent allmänt begränsande för antalet renar som kan hållas. 

5.14.2 Jåhkågasska tjiellde 

Jåhkågasska tjiellde har runt26 registrerade renskötselföretag och totalt ca 70 medlemmar. 
Jåhkågasska tjiellde har tillåtelse att inneha 4 500 djur i vinterhjorden. 

Jåhkågasska tjiellde åretruntmarker sträcker sig från Virrihaure och Vastenjaure i Padjelanta 
nationalpark i nordväst ner till odlingsgränsen i sydost. Sydost om odlingsgränsen delar samebyn 
vinterbetningsområde med de andra Jokkmokksbyarna (Sirges, Udtja och Tuorpon). Aretruntmarkerna 
utgör 264 100 ha, och byns del av de gemensamma vinterbetesmarkerna utgör ca 124 000 ha. 

De riksintresseklassade områden som ligger i närheten av Kallakryndigheten och som mest riskerar 
utsättas för störning under gruvdrift innefattar följande: 

•	 Granudden, nordväst om Kallak, är ett kärnområde som nyttjas för vinter- och vårbete; 
•	 Palvak som ligger sydväst om Randijaure och är ett kärnområde som används för vinter och 

vårbete; 
•	 Kaddejaure som ärbelägeti de östligaste delarna av åretruntmarkerna används till vår och 

vinterbete; 
•	 Runt Jokkmokk finns goda vinterbeten, samt den viktiga skiljnings- och slakthagen vid 

Brändön; 
•	 Huvudflyttleden för samebyn sträcker sig utmed Lille Luleälven och passerar således
 

KallakfYndigheten.
 

5.14.3 Sirges 

Sirges är Sveriges största sameby med 101 registrerade renskötselföretag och ca 300 medlemmar. 
Samebyn har tillåtelse att ha en vinterhjord på 15500 renar. 
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Aretruntmarkerna sträcker sig från norska gränsen i väster till odlingsgränsen i öster. Dessa marker 
innefattar delar av Nationalparkerna Sarek och Padjelanta. Vinterbetesmarkerna sträcker sig från 
odlingsgränsen ned till Bottenviken i öster och Sirges delar dessa områden med Jåhkågasska tjiellde, 
Udtja och Tuorpon. Samebyns åretruntmarker utgör 620 200 ha, och byns del av de gemensamma 
vinterbetesmarkerna utgör ca 291 100 ha. 

De för Sirges del riksintresseklassade områden som ligger i närheten av Kallakfyndigheten och som 
mest riskerar utsättas för störning under gruvdrift innefattar följande: 

•	 Nautijaureområdet, just norr om Kallak, som är ett kämområde som nyttjas för vinter- och 
vårbete av flera grupper. Här finns hänglavrika skogar, rastplatser och flyttleder. Vidare finns 
betes- och skiljningshagar vid Råvve, Nautijaur samt Gräsviken; 

•	 Vajkijaureområdet används som ett vinterbetesområde, beläget norr om Vajkijaur, som även 
innefattar en flyttled utmed dess södra del; 

•	 Runt Jokkmokk finns goda vinterbeten som används av Sirges. 

5.14.4 Tuorpon 

Tuorpon är en fjällsameby med 47 registrerade renskötselföretag av vilka ungefär en tredjedel till 
hälften är aktiva idag. Det högsta antalet renar i vinterhjorden är satt till 9 000. 

Aretruntmarkerna sträcker sig från norska gränsen vid Vastenjaures södra del till odlingsgränsen i 
öster. Stora delar av samebyn arbetsområden är inom Padjelanta nationalpark samt i väglöst land. 
Vidare är samebyns marker belägna inom Nausta raketskjutfält. 

Sydost om odlingsgränsen delar samebyn vinterbetningsområde med Sirges, Udtja och Jåhkågasska 
tjiellde. Samebyns åretruntmarker utgör 497400 ha, och byns del av de gemensamma 
vinterbetesmarkerna utgör ca 232 900 ha. 

De för Tuorpons del riksintressekiassade områden som ligger i närheten av Kallakfyndigheten och 
som riskerar utsättas för störning under gruvdrift innefattar ett kämområde kallat Pärlan som är beläget 
norr om Karats, mellan Uppavare i väst och Parkijaur i öst. Lavrika barrskogar och torra hedar ger här 
bra vinterbete och en av Tuorpons vintergrupper använder därför vanligtvis detta område. En 
huvudflyttled passerar dessutom i södra kanten av Pärlanområdet. 

5.14.5 Sierri 
Sierri sameby är en av två skogssamebyar i Jokkmokks kommun. Samebyn har två registrerade 
renskötselföretag, varav ett är aktivt. Samebyn får ha högst 1 000 djur i vinterhjorden. 

Sierri har sitt område i huvudsak nordost om Jokkmokk, mellan Stora och Lilla Luleälv, med 
Harsprånget som avgränsning i nordost. Byn omges till största delen av Sirges, förutom på en sträcka i 
nordost där den gränsar mot Gällivare skogssameby. 

Sierris marker utgör 75400 ha och med detta är det Sveriges minsta sameby. Samebyns viktigaste 
område benämns Slakkaområdet. Detta område nyttjas året runt: det är betesmarker, kalvningsland, 
kalvmärkningsplats och öster om Fatjas och vid Valtaberget är det dessutom brunstland under hösten. 

5.14.6 Udtja 
Udtja sameby är den andra skogssamebyn i Jokkmokks kommun. Samebyn har 12 renskötselföretag. 
Samebyn får ha högst 2800 djur i vinterhjorden och dess marker omfattar totalt 241500 ha. 
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Udtja kärnområde ligger ovanför odlingsgränsen, mellan Udtjajaure och Naustajaure. Detta är ett 
kalvningsland under våren och brunstland under hösten, kalvmärkningsplats under sommaren samt 
plats för slaktuttag under hösten. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vinter. Delar av 
åretruntmarkerna används således också för vinterbete. På hösten flyttas renarna och släpps i 
vintermarkerna belägna mot kusten, väster om E4:an. 

5.15 Andra intressen i området 
I nära anslutning till Kallak finns ett antal övriga intressen, som inte utgörs av riksintressen, men som 
ändå kan komma att beröras av den planerade gruvverksamheten. Dessa beskrivs översiktligt nedan. 

Fastighetsgränser, bebyggelse samt infrastruktur såsom vägar och järnvägar i området kring Kallak 
Norra redovisas i Figur 5-25. 
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Figur 5-25 Bebyggelse, anläggningar ochfastighetsgränsel' i området kring Kallakfyndigheten 

5.15.1 Närboende 
Bostadsbebyggelsen i närheten av koncessionsområdet är i huvudsak lokaliserade till Randijaur i öster 
och Björkholmen i väster. Nännaste avstånd till bebyggelse är ca 2 km. 2010 bodde det sammanlagt 
80 personer i Randijaur och Björkholmen. 

5.15.2 Friluftsliv, rekreation och turism 

Det finns inga kända vandrings- eller skoterleder inom eller i nära anslutning till koncessionsområdet, 
men enligt uppgift används det aktuella området för naturturism. Inom kommunen finns ett flertal 
turistföretag som är inriktad på ekoturism. Turistföretagen är bland annat inriktade på guidning och 
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friluftsaktiviteter. En kanotled löper längs Lilla Luleälven mellan Kvikkjokk och Jokkmokk via sjön 
Parkijaure som ligger direkt söder om koncessionsområdet. 

De stora Nationalparkerna och världsarvet Laponia är kända turistattraktioner för friluftsliv och 
rekreation. Områden av riksintresse för friluftsliv beskrivs närmare i avsnitt 5.3 ovan. 

5.15.3 Jakt ochjiske 
Jakt och fiske förekommer inom området. Älgjakt bedrivs av jaktlag som samordnas av markägare och 
berörda samebyar. Fiske för husbehov sker i ijämar och sjöar i närområdet. Fastighetsägaren 
Jokkmokks Allmänningen har planterat in fisk i sjön Kallakjaure. 

Koncessionsområdet och marken i direkta närområdet ingår i Jokkmokks jaktvårdskrets. 

Det finns inga fiskevårdsområden inom eller i nära anslutning till den planerade verksamheten. 
Däremot finns Jokkmokks Jakt & Fiskevårdsföreningsom bedriver fiskevård i fonn av biotopvård 
samt ny-, kompensations- och återutsättningar av fisk. Dessutom regleras fisket. Föreningen har 
funnits sedan 1937 och förvaltar större delen av Pärlälven samt ett antal fiskevatten i centrala 
Jokkmokk.Andra aktiva är Jokkmokks fiskegrupp. Gruppen har funnits sedan 1985 och arbetar för att 
sprida kunskap, återställa förstörda livsmiljöer, inventera, föUa upp och utvärdera m.m. 

5.15.4 Skogs- och jordbruk 
I området kring Kallakfyndigheten och byarna Björkliden och Randijaur bedrivs aktivt skogsbruk. Ett 
flertal områden på halvön är avverkade någon gång mellan år 2000 och 2011. Utöver detta har 
ytterligare områden anmälts/ansökts om avverkning till Skogsstyrelsen. Avverkade områden och 
områden med planerad avverkning visas i Figur 5-26. Avverkningarna i området är väl spridda över 
tid med såväl äldre och yngre avverkningar. Planerade avverkningar rör både tidigare ej avverkade 
område och utökningar av tidigare avverkade områden. (Skogsstyrelsen, Skogens Källa, 2012). 

Då området ligger ovan odlingsgränsen är jordbruket ytterst begränsat (Länsstyrelsens WMS-ijänst 
2012). 
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Utskriftsdatum: 18 februar12013 
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Figur 5-26 Karta över skogsbruket i området kring Kallak och byarna Björkliden och Randijaur. Kartan 
visar såväl redan avverkade områden som områden som planerats att avverkas 
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5.15.5 Intilliggande verksamheter 

I närheten av Kallakfyndigheten finns i dagsläget 3 befintliga täkter, där en ägs av Swerock AB, en av 
Svevia AB och en av BDX Företagen AB. Se Figur 5-27 nedan för lokalisering. AHa tre är i drift och 
definieras som "Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra 
jordarter." 

Svevia AB har en grustäkt och har en tillståndsmängd på 86 765 m3 och slutdatum för täkten är 
31 oktober 2013. BDX Företagen AB bryter berg för kross och har en tillståndsmängd på 
400000 m3till och med 31 augusti 2019. För Swerock ABs täkt gäller tillståndet berg för kross med ett 

3slutdatum på 30 september 2032. Tillståndsmängden är 550 000 m • (Länsstyrelsen i Norrbotten, 
2012). 

( 

( 

Kilometer
Teckenförklaring	 o 2,5 5 10 

I I I IKoncessionsområde Kallak 

Täkt Ritad i1J: Daniel Åslund, Hifab AB 
Utskriftsdatum : 10 april 2013 

•	 Berg för kross ProJektion: SWEREF 99 TM 

Bakgrundskartil fran Metrla SeSverlge 

• Grus	 Källa: Länsstyrelsen I Norrbotten 

Figur 5-27 Tillståndspliktiga verksamheter i närområdet av KiIllakjyndigheten 
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5.16 Samhällsaspekter 

I avsnitt som följer har uppgifter angående befolkning och förvärvsarbete i Jokkmokks kommun 
översiktligt sammanställts. Sifferuppgifter är hämtade från Statistiska Centralbyrån databaser. 

5.16.1 Folkmängd och åldersjOrdelning 

Befolkningsmängd i Jokkmokk,Antal
 
utveckling under perioden 2001-2011
 innevånare 
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Figur 5-28 Rejolkningsmängd i Jokkmokks kommun, utveckling under perioden 2001-2011 (SCR) 

Jokkmokks landareal är l 761400 ha, och befolkningstätheten i kommunen är 0,29 invånare per km2
• 

Av kommunens cirka 5 100 invånare finns den största delen (31 %) i ålderssegmentet 45-64 år. 

Befolkningens åldersfördelning i Jokkmokks kommun 
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Figur 5-29 Jokkmokks invånares procentuella åldersjördelning, 31 december 2011 (SCR) 

Befolkningsförändringen i kommunen är negativ på grund av födelseunderskott och utflyttning. 
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5.16.2 Sysselsättning 

Av invånarna i ålderssegmentet 20-64 år, förvärvsarbetar ungefär 79 %. Arbetslösheten i
 
åldersgruppen 20-24 år ligger på 18 %, vilket är högre än riksgenomsnittet som ligger på 11 %.
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Figur 5-30 Andelförvärvsarbetande i Jokkmokks invånares olika åldersgrupper 

De viktigaste näringsgrenarna i kommunen är byggverksamhet samt vård och omsorg, vilka 
sysselsätter ungefär 15 % vardera av invånarna i arbetsför ålder. 
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6 ALTERNATIV 

I MKB:n ska alternativa utformningar och! eller lokaliseringar redovisas. 

6.1 NollaIternativ 

Nollalternativet ska enligt Miljöbalken beskriva konsekvenserna av att den planerade verksamheten 
inte skulle bli av, vilket i detta fall innebär att gruvbrytning inte sker vid Kallak. Nollalternativet är i 
huvudsak likvärdigt med nuläge i området. 

Nollalternativet innebär att fYndigheten vid Kallak Norra inte bearbetas och de planerade 
investeringarna uteblir. Det innebär i sin tur att de arbetstillfållen som gruvverksamheten beräknas 
generera under själva driftsperioden (direkta och indirekta) inte kommer till stånd och att utbyggnad 
av infrastruktur såsom vägar och järnväg inte blir av. Risken får därmed anses uppenbar att den 
historiska och pågående negativa befolkningsutvecklingen i kommunen fortsätter. 

Nollalternativet innebär även att nuvarande markanvändning i området kan fortgå, d.v.s. 
renskötselområde med renbetesmarker, jakt och fiske samt friluftsliv. Nollalternativet innebär inga 
förändringar för det aktiva skogsbruket närboende. 

Nollalternativet innebär att området används som nu och det nuvarande tillståndet kvarstår, vilket är 
naturmark med renbetesmarker för Jåhkågasska tjielIdes sameby. I området bedrivna aktiviteter, aktivt 
skogsbruk och i viss omfattning naturturism, fortgår vid nollalternativet. 

Nollalternativet innebär också att brytning måste ske vid en alternativ lokalisering i Sverige eller på 
annat håll i världen. 

6.2 Alternativa lokaliseringar 

Inför ansökan om bearbetningskoncession har en konceptuell utformning av gruvverksamheten 
inklusive tillhörande anläggningar tagits fram vilket redovisas i kapitel 4 i föreliggande MKB. 
Gruvverksamhetens anläggningar har placerats ut i syfte att åskådliggöra omfattningen aven 
kommande verksamheten med avseende på bland annat markanvändning. 

Lokaliseringen av själva gruvan till Kallak Norra, dvs. koncessionsområdet där brytning kommer att 
ske, är given av var malmen finns. Att lokalisera brytningen till Kallak Södra är inte ett alternativ i 
dagsläget eftersom det krävs ytterliga undersökningar innan det blir aktuellt att ansöka om 
bearbetningskoncession (och senare miljötillstånd) för den delen av fYndigheten. 

Lokaliseringen av gråbergsupplag, sancimagasin och industriområde för Kallak Norra kommer att 
behöva utredas närmare inför kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

Inom ramen för kommande lokaliseringsutredning kommer avgränsningar och kriterier för olika 
anläggningar att utgöra grund för lokaliseringsutredningen, t.ex. att industriområdet bör anläggas på 
fastmark inom ett visst avstånd från såväl brytningsområdet som sandmagasinet. Lokalisering av 
sandmagasin är vidare delvis beroende på vald deponeringsteknik. Generellt gäller att naturliga 
dalgångar är lämpliga för lokalisering av sandmagasin. Sandmagasinets utbredning begränsas genom 
de naturliga höjdformationerna i en dalgång vilket i sin tur kan minska behovet av anlagda 
dammkonstruktioner. 

Vid jämförelse mellan olika lokaliseringsalternativ måste miljö- och klimatrelaterade aspekter samt 
driftssäkerhet och ekonomi vägas in, för att uppfYlla såväl verksamhetsutövarens som myndigheternas 
krav på verksamheten. 
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6.3 Alternativ utformning 

Alternativ utfonnning av verksamhetens olika delar beskrivs till viss del i dokumentet Teknisk 
beskrivning som utgör bilaga till ansökan om bearbetningskoncession. Inom ramen för kommande 
ansökan om miljötillstånd kommer alternativ utfonnningar att beskrivas närmare. Brytning av malmen 
kommer att ske som dagbrott då alternativet underjordsbrytning inte är aktuellt, bland annat till följd 
av malmens ytnära läge. 

Omfattande tekniska utredningar kommer att behöva utföras på bergmaterial från planerad 
provbrytning, bland annat i syfte att klarlägga utformning av anrikningsprocessen och lämplig 
deponeringsmetod. 

Alternativa utformningar i TBn innefattar därför endast översiktliga beskrivningar av olika tekniker 
för gruvverksamhetens arbetsmoment samt vad som ligger till grund för vald teknik. De arbetsmoment 
som senare kommer att omfattas aven ansökan om miljötillstånd är i huvudsak gruvbrytning och 
anrikning samt deponering av anrikningssand och gråberg, vilket kommer att beskrivas 
i miljötillståndsansökans tekniska beskrivning. 

Alternativa utformningar av uttransport av produkten beskrivs endast översiktligt i dessa 
ansökningshandlingar för bearbetningskoncession. Planering och handläggning av 
infrastrukturlösningar sker i en separat process i samarbete med Trafikverket. Denna process har 
påbörjats och pågår parallellt med prövning enligt Minerallagen för bearbetningskoncession samt 
senare prövning enligt Miljöbalken för själva gruvverksamheten. 
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7 BEDÖMNING AV KONSEKVENSER AV PLANERAD VERKSAMHET 

Den planerade gruvverksamheten kommer, såväl under etablering och drift som efter avslutad 
verksamhet, att ge upphov till påverkan på mark- och vattenområden samt på annan markanvändning 
(relUläring, turism m.m.) Påverkan på omgivningen kan uppkomma dels genom direkt påverkan på 
landskapsbilden genom fysiskt ingrepp i naturområden, dels indirekt på grund av t.ex. utsläpp av 
vatten från gruvområdet till vatten- och naturområden. 

Redovisningen av konsekvensbedömningen har sammanställts med följande kapitelindelning 

Kapitel Innehåll 

8. Konsekvenser för riksintressen och måluppfyllelse Riksintressen 
Miljökvalitetsnormer 
Allmänna hänsynsregler 
Milj ökvalitetsmål 

9. Konsekvenser för naturmilj ö och kulturmilj ö Landskapsbild 
Naturmiljö 
Kulturmiljö 

10. Konsekvenser för mark, vatten och luft Mark 
Grundvatten 
Ytvatten 
Luft och luftkvalitet 

11. Hushållning med naturresurser 

13. Konsekvenser för människors hälsa och säkerhet Damning 
Buller 
Vibrationer 
Tillbud och haverier - säkerhetsrisker 

14. Konsekvenser för relUläring och andra intressen i 
närområdet 

14. Samhällsaspekter 

15. Transportrörelser och vägar 

16. Projektets bärighet - motiv för brytning 

7.1 Metod 

Bedömningen av konsekvenser ska vara objektiv och i förekommande fall används därför vedertagna 
bedömningsgrunder och riktvärden. När riktvärden och svenska bedömningsgrunder saknas kan 
istället en kvalificerad avvägning göras. Konsekvens är följden aven påverkan efter det att 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått har vidtagits. 
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7.1.1 Verksamhetens påverkan samt skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Påverkan är de intrång som verksamheten orsakar, t.ex. avsänkning av grundvattenytan. Den största 
påverkan på naturmiljön sker i samband med ianspråktagandet av mark vid etableringen av 
gruvverksamheten. Påverkan beskriver även effekten aven aktivitet. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som vidtas för att minska negativ påverkan från verksamhet kan 
utgöras av fysiska anläggningar, t.ex. vallar, sedimentationsbassänger och filter m.m., men även 
kontroll av utsläpp och planering av sprängning är åtgärder. 

7.1.2 Konsekvenser 
Konsekvenserna av verksamheten kan vara både positiva och negativa. Konsekvenserna från den 
planerade verksamheten relateras till rådande förhållanden och anges med f61jande termer och 
definitioner: 

Måttlig Reversibel (pågår mer än 2 men mindre än 21 år); 

Inom ramen för gällande regelverk, kan överskrida riktvärden. 

Påverkar kvalitet hos recipienten, men inte på ett sådant sätt att dess funktion 
upphör. 

Lokal/regional påverkan. 

Små/Liten Reversibel (pågår mindre än två år). 

Inom ramen för gällande regelverk och riktvärden. 

Påverkar varken kvalitet eller funktion hos recipienten. 

Lokal påverkan. 

Ingen/Obetydligt Ingen förändrlngjäl')1fört med naturlIga bakgrundsförhållanden. 

Ingen märkbar påverkan på recipIenten. 

Positiv NettotiIIskott till socioekonomiska, miljömässiga och/eller ekonomiska värden. 

Bidrar till hållbar utveckIJng av området. 

Vid bedömning av konsekvenser behöver inte alla definitioner enligt tabellen överensstämma med den 
valda bedömningen. Motivering till bedömning sker i den löpande texten i respektive avsnitt. 

7.1.3 Kvarstående effekt 
Med kvarstående effekt menas den påverkan som kvarstår efter att verksamheten upphört, t.ex. 
dagbrottet som kommer att fiMas kvar som en konstgjord sjö efter avslutad verksamhet. 
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8	 KONSEKVENSER FÖR RIKSINTRESSEN OCH MÅLUPPFYLLELSE 

8.1 Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 

I detta avsnitt beskrivskonsekvenser avden planerade verksamhetens på riksintressen och Natura 2000
områden. Riksintressen i närområdet till Kallakfyndigheten redovisas i figur 8-1 nedan. Närmare 
beskrivning av riksintresseområden återfinns i avsnitt 5.3 ovan. Även konsekvenser på Laponia och 
dess nationalparker redovisas i avsnitt nedan. 

KilometerTeckenförklaring o 5 10 20 

Riksintressen, naturreservat, natura 2000 I I I I 
~	 Riksintressant fyntighet 

Riksintresse Kulturmiljövård fm Riksintresse för Rennäringen k::,;!1 Naturreservat 

Riksintresse för rörligt friluftsliv ~ Riksintresse för Naturvård Id Natura 2000 

Verksamhetsområde Ritad av: Frlda Sanden och Daniel Åslund, HlfabAB 
Ua\crlftsdltum: 17 april 2013•	 Koncessionsområde _ Industriområde 

ProJektIon: SWEREF99 lM 
Bakgrundskarta fr'" Metrla SeSVerlgl!D	 Sandmagasin [:::J Gråbergsupplag Källa: länsstyrelsens GrS-tJän~ 

Figur 8-1 Riksintressen ijiJrhål/ande till planerad gruvverksamheten vid Kal/ak Norra 
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8.1.1 Riksintresse - Värdefulla ämnen och mineral 

Kallakområdet är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och mineral genom saus beslut 
daterat 2013-02-19. Utpekandet av Kallak som riksintresse för ämnen och mineral innebär att annan 
användning av området inte får försvåra utvinningen. Den planerade gruvverksamheten skulle 
innebära att syftet med riksintresset för utvinning av värdefulla ämnen eller mineral tas tillvara. 

Inga skyddsåtgärder skulle i sådana fall anses nödvändiga då riksintressets nyttjas i det syfte det är 
ämnat. En utvinning av järnmalm skulle då påverka riksintresset positivt. 

8.1.2 Riksintresse - Rennäringen 

Inom området kring fyndigheten bedrivs rennäring, framförallt under vintern Ganuari-mars) och 
vårvintern (mars-april). En flyttled av riksintresse går genom den södra delen av området. Söder om 
koncessionsområdet finns även ett rastbete av riksintresse för rennäring som kan komma att påverkas 
av verksamheten. Norr om Ka1lakfyndigheten löper ytterligare en flyttled av riksintresse. 

En rennäringsanalys har utförts i syfte att utreda påverkan på rennäringen samt föreslå förebyggande 
och skadereducerande åtgärder. Rennäringsanalysen presenteras i sin helhet i bilaga Fl. För 
beskrivning av konsekvenser fOr rennäringen se kapitel 9. 

8.1.3 Riksintresse - Naturvård och Natura2000 

Råvvejaure och Ultevis fjällurskog utgör riksintressen för naturvården, vilka ligger ca 15 km från det 
sökta koncessionsområdet. Närmaste Natura 2000-område är Ultevis fjällurskog samt Pärlälvens 
fjällurskog. Även dessa ligger ca 15 km från det sökta koncessionsområdet. Den påverkan som rent 
teoretiskt skulle kunna ske är diffus damning. 

Ingen påverkan bedöms dock uppstå då avståndet mellan koncessionsområdet och riksintressen för 
naturvård och Natura 2000-områden är stort. 

8.1.4 Riksintresse - Obrutetjjäll 

Sarek- Mavas utgör ett riksintresse för obrutet fjäll och ligger på ca 20 km avstånd från den planerade 
verksamheten. Området ligger på ett sådant avstånd att det inte kommer att direkt beröras av den 
planerade verksamheten. 

8.1.5 Riksintresse - Friluftsliv och rörligt friluftsliv 

Inom området finns inga riksintressen för friluftslivet. Däremot finns det ett flertal närliggande 
intressen: 

Ultevis fjällurskog ligger ca 15 km från den planerade brytningen och utgör både ett naturreservat 
och är skyddat enligt Natura 2000. Nordvästra delarna inom riksintresse är skyddat för friluftsliv samt 
utgör även delvis ett riksintresse för rörligt friluftsliv. 

Pärlälvens fjällurskog ligger på ett avstånd av ca 15 km och utgör både ett naturreservat och är 
skyddat enligt Natura 2000. Hela området utgör antingen riksintresse för friluftsliv eller rörligt 
friluftsliv. 

Jelka-Rimakåbba ligger ca 8 km från koncessionsområdet och är delvis skyddat som riksintresse för 
rörligt friluftsliv. 

Koncessionsområdet skulle teoretiskt kunna påverka riksintressena genom damning, buller och 
vibrationer men på grund av och det stora avståndet så bedöms påverkan bli liten eller obefintlig. 
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8.1.6 Riksintresse - Kulturmiljö 
Ca 20 km från det sökta koncessionsområdet finns Purkijaur. Detta område är klassat som riksintresse 
för kulturmiljövård. Den teoretiska påverkan på riksintresset kan utgöras av damning, buller och 
vibrationer men då avståndet är så pass stort bedöms påverkan bli liten eller obefintlig. 

8.1. 7 Riksintresse - Kommunikation 

Det finns inga riksintressen för kommunikation inom området. Närmaste riksintresse för 
kommunikation utgörs av väg E45 och ligger på ca 30 km avstånd. E45:an kommmer att påverkas 
genom en ökad trafik, se mer under avsnitt14.2 Transporter. 

8.1.8 Världsarvet Laponia och nationalparker 
De naturreservat och nationalparker som ligger i Jokkmokks kommun bedöms inte direkt påverkas av 
öppnande aven järnmalmsgruva i Kallak. Avståndet mellan världarvet Laponia och den tänkta gruvan 
i Kallak är så pass stort att risken för direka konsekvenserna i form av diffus damning och buller 
bedöms som försumbara. Dock kommer delar av Laponia påverkas genom en utökad transport på 
järnvägen eller väg mellan Jokkmokk och Gällivare. En ökad trafik till följd av gruwerksamehten 
längs Kvikkjokkvägen kan medföra att tillgängligheten till Laponia-ornrådet försämras. Denna 
påverkan kommer att utredas närmare i kommande transportutredning.I Figur 8-1 visas att det finns ett 
antal gruvor och/eller gruvprojekt som ligger inom 20-60 km från världsarvet Laponia. En ytterligare 
gruva i område innebär möjligen att den kumulativa effekt på världsarvet från gruwerksamhet ökar 
något. Dock är avståndet mellan Kallak och Laponia, samt avståndet mellan Laponia och annan 
gruwerksamhet så stort att påverkan bedöms som försumbar. 
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Kilometer 
o 20 40 80 

Teckenförklaring I I I I 
FZ2l Lapanja

* Kallak 
Ritad av: Frlda Sand~n, Hlfab AB 

utskriftsdawm: 29 Maj. 2012 
ProJektion: RT 90, 2.5 Gon V 

• Gruvor Bakgrund'karta frJn Metrla Se Sverige 
Källa: Modlflellld efter Unmyrelsens GI5-tJänst 

Figur 8-2 Världsarvet Laponia i förhållande till Kallak samt andra gruvor i områdets närhet 

8.1.9 Samlad bedömning gällande riksintressen 

Det finns inga andra riksintressen inom det sökta koncessionsQmrådet fårutom riksintresse får 
värdefulla ämnen och mineral. 

Gruvverksamhetens anläggningar kan komma att överlappa riksintressen får rennäring som utgörs av 
t1.Yttleder samt ett rastbete. vTa- slutlig utformning av verksamheten samt lokalisering av anläggningar 
ska hänsyn tas till rennäring så långt som möjligt. Förslag till åtgärder avseende rennäringen har 
sammanställts i kapitel 9 nedan. Påverkan på rennäringen bedöms bli måttlig. 

Fyndigheten är utpekad som ett riksintresse får värdefulla ämnen och material får landets 
materialfårsörjning. Gruvverksamheten bedöms påverkan riksintresset positivt eftersom riksintresset 
tas till vara. 

Den påverkan som kan komma att uppstå på närliggande riksintressen orsakas av diffus damning, 
buller och vibrationer, vilken dock kan anses fårsumbar på grund av de stora avstånden. 
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8.2 Miljökvalitetsnormer 

I en MKB avseende en verksamhet som kan antas ha betydande miljöpåverkan ska det redovisas hur 
verksamheten kan bedrivas samtidigt som gällande miljökvalitetsnormer kan följas. I dagsläget finns 
miljökvalitetsnormer för utomhus luft, vattenkvalitet, fiske- och musselvatten samt omgivningsbuller, 
vilka beskrivits närmare i avsnitt 3.3. 

I avsnitt som följer beskrivs miljökvalitetsnormerna i relation till den planerade verksamheten. 

8.2.1 Miljökvalitetsnormer för ytvattenkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för ytvattenkvalitet (SFS 2004:660) avser antingen ekologisk status eller kemisk 
ytvattenstatus får en bestämd vattenförekomst. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ansvarar kommuner och 
myndigheter får att miljökvalitetsnormer följs. 

Vattenfårekomster i Kallakfyndighetens närområde redovisas i avsnitt 5.10 ovan. Vattenfårekomster 
nedströms den planerade gruvverksamheten är klassificerade som kraftigt modifierade till följd av 
vattenkraftsutbyggnaden och gällande miljökvalitetsnormer är God ekologisk potential 2021 samt God 
kemisk ytvattenstatus 2015. Den planerade verksamheten bedöms inte försvåra uppfyllelse av 
miljökvalitetsnormerna för de berörda vattenförekomsterna. 

8.2.2 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft är inte direkt tillämpliga vid bedömning av gruvverksamhetens 
påverkan på luft eftersom de gäller utomhusluft där människor vistas, med undantag av arbetsplatser. 
Mätningar av luft ska göras i storstäder (minst 250000 invånare) eller i områden där det kan antas att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 

8.2.3 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 
Förordningen om omgivningsbuller reglerar bland annat bullernivåer och mätningsförfaranden. 
Skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram gäller i större samhällen (mer än 100 000 
invånare) eller vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år. Jokkmokks kommun 
omfattas därför inte av förordningen. 

8.2.4 Miljökvalitetsnormer för jiske- och musselvatten 
Naturvårdsverket har fastställda miljökvalitetsnormer för fiske- och musselvatten där riktvärden och 
gränsvärden för utpekade vattendrag anges. Det finns en förteckning över vilka vattendrag som 
omfattas av miljökvalitetsnormerna. Det finns inga utpekade vattendrag och! eller sjöar som är 
skyddade som fisk- och musselvatten i närheten av den planerade gruvverksamheten. 

8.2.5 Samlad bedömning 
Nedströms gruvverksamheten finns vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer för 
ytvattenkvalitet, den planerade verksamheten bedöms inte försvåra uppfyllelsen av dessa. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, buller samt fiske- och musselvatten är inte direkt tillämpbara 
på den planerade verksamheten. 

8.3 Allmänna hänsynsregler 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder och den 
försiktighet som behövs får att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt hänssynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. I 
avsnitt nedan besksrivs den planerade verksamheten i förhållande till dessa hänssynsregler. 
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Bevisbörderegeln - 2 kap. 1 § miljöbalken 
Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som ska visa att lagar och andra krav följs. Det sker bland annat genom en fungerande 
egenkontroll. JIMAB avser att genom denna ansökan redovisa behovet av den föreslagna 
verksamheten samt de miljökonsekvenser som bedöms kunna uppstå. 

Kunskapskravet - 2 kap. 2 § miljöbalken 
Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig 
kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas. Bolaget anser att de genom 
egen erfarenhet och kunskap samt genom anlitande av extern expertis har tillräcklig kompetens för att 
i detta tidiga skede bedriva verksamheten. 

Försiktighetsprincipen - 2 kap. 3 § miljöbalken 
Försiktighetsprincipen innehåller två delar: 

MiUöbalkens fårsiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på människors 
hälsa och miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en 
störning. 

I yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas får att förebygga skador och 
olägenheter. Tekniken måste vara industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga, både 
tekniskt och ekonomiskt sett. 

I detta tidiga skede tillämpar JlMAB försiktighetsprincipen genom de förslag till åtgärder och 
kontrollprogramsom har redovisats. 

Produktvalsprincipen - 2 kap 4 § miljöbalken 
Produktvalsprincipen innebär att alla ska undvika att sälja eller använda kemiska produkter eller 
biotekniska organismer som kan vara skadliga för människor eller miljön, om produkterna kan ersättas 
med andra mindre farliga produkter. 

De kemikalier som kan komma att användas i gruvverksamehten kommer att vara utvalda med hänsyn 
till produktvalsprincipen. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - 2 kap. 5 § miljöbalken 
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att råvaror och energi ska användas så effektivt som 
möjligt. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvinnas eller bortskaffas på ett miljöriktigt 
sätt. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas. Det gråberg som uppkommer i 
verksamheten kommer så långt som möjligt att återanvända för samhällets behov. Se kapitel 12 för 
vidare utveckling av hushållning med naturresurser. 

Lokaliseringsprincipen - 2 kap. 6 § miljöbalken 
Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Malmens lokalisering går inte att ändra. 
Inför ansökan om bearbetningskoncession har en konceptuell lokalisering och utformning av 
verksamheten arbetats fram. Inför ansökan om miljötillstånd kommer JlMAB att vidare utreda olika 
utformningar och lokaliseringar av verksamhetsområdet. 

Skälighetsregeln - 2 kap 7§ miljöbalken 
Skälighetsregeln innebär att hänsynsreglerna ska tillämpas i rimlig utsträckning. Vid 
skälighetsavvägningen ska nyttan av skyddsåtgärder jämföras med kostnaderna. Kraven som ställs ska 
vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. En avvägning rar inte medföra att en 
miljökvalitetsnorm åsidosätts. JIMAB kommer genom fortsatta utredningar och överväganden av 
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alternativa utformningar sträva eftennetoder som är mest skäliga ur teknisk, miljömässig och
 
ekonomisk synpunkt.
 

Skadeansvaret - 2 kap. 8 § miljöbalken
 
Skadeansvaret innebär att det är den som orsakat en skada eller olägenhet får människors hälsa som är
 
ansvarig för att skadan blir avhjälpt. Inför kommande ansökan om miljötillstånd kommer JlMAB att
 
sträva efter att utfonna gruvanläggningarna och drift av verksamheten på ett sådant sätt att eventuell
 
skada som uppkommer kan avhjälpas och minimeras.
 

Stoppregeln - 2 kap. 9 § miljöbalken
 
Risken att människors hälsa och miljön påverkas väsentligt av den planerade verksamheten bedöms .
 
som liten. Skulle detta ändå inträffa kommer verksamheten att omprövas.
 

8.4 Miljökvalitetsmål 

Nedan anges hur den planerade verksamheten kan komma att påverka uppfyllelsen för de olika 
miljökvalitetsmålen samt vilka aspekter som bör beaktas under det fortsatta projekteringsarbetet. 

8.4.1 Nationella miljömål 

I avsnitt nedan redovisas verksamhetens inverkan på uppfyllelse av de nationella miljömålen. Kallak
projektet är fortfarande i ett tidigt skede och bedömningen bör därför ses som preliminär. Miljömålen 
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Ett rikt 
odlingslandskap har inte bedömts som relevanta då den planerade verksamheten inte kan påverka 
förutsättningarna för dess måluppfyllelse. 

Begränsad klimatpåverkan 
Ökade direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser kan förväntas från förbrukning av fossila 
drivmedel i transporter och maskiner. De totala utsläppens storlek har inte beräknats i dagsläget då val 
av fordon, drivmedel och andra arbetsredskap ännu är under övervägande. Den samlade 
utsläppsmängden är också starkt kopplad till vilket transportalternativ som kommer att väljas. Endast 
en uppskattning av de indirekta utsläppen från transporter av slutprodukten har gjorts. 

FriskLuft 
Den planerade gruvverksamheten kommer att generera utsläpp i fonn av partiklar, stoft och gaser. 
Utsläppen omfattning bedöms som måttlig i verksamhetens direkta närområde. Åtgärder kommer att 
vidtas för att minska påverkan från utsläpp och damning. 

Bara naturlig försurning 
Den planerade verksamheten bedöms inte medföra utsläpp av försurande ämnen. MåJuppfyllelsen 
bedöms inte påverkas. 

Giftfri miljö 
Hantering av eventuella kemikalier bedöms kunna ske på ett sätt som minimerar risken för spridning 
till omgivande miljö. Spridning av föroreningar via damning avses förhindras genom skyddsåtgärder 
om behov skulle uppstå. Efterbehandling av gruvan kommer att ske på ett sådant vis att 
föroreningsspridning från området minimeras. 

Ingen övergödning 
Kväverester från sprängning kan rent teoretiskt följa vattendragen till närliggande recipient. Vatten 
kommer att recirkuleras och återanvändas som processvatten i så stor mån som möjligt. I vattendrag i 
Norrlands inland är fosfor tillväxtbegränsande, vilket medför att ett eventuellt tillskott av kvävehaltigt 
vatten från verksamheten inte medför någon direkt risk för övergödning i recipienten. Innan vatten 
avleds till recipienten kommer kontroll att ske och vid behov genomförs reningsåtgärder. 
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Levande sjöar och vattendrag 
Inga förändringar som kan ge nämnvärda negativa effekter på vattenkvaliteten bedöms kunna ( 
uppkomma på grund av den planerade verksamheten. Det vatten som släpps ut i recipienten kommer 
att hanteras på så sätt att sedimentation av partiklar kan ske innan eventuellt utsläpp till recipienten. 
Innan utsläpp ska vattnets kvalitet kontroller och vid behov kan överskottsvatten komma att renas för 
att hålla önskvärd kvalitet. 

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnets kvalitet bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten. Lokalisering och I 
utformning av verksamheten innebär inte att värdefulla grundvattenförekomster kommer till skada. l 
Myllrande våtmarker 
Inga våtmarker i närheten av fyndigheten ingår i myrskyddsplanen eller är hävdade våtmarksområden. 

God bebyggd miljö 
Den planerade verksamheten är lokaliserad i anslutning till Björkholmen och Randijaur i närheten av 
Jokkrnokks samhälle. Åtgärder kommer vid behov att vidtas vad gäller bl.a. buller och damning så att 
miljön för de närboende inte försämras. Möjligheten till återvinning av uppkomna restprodukter ska 
eftersträvas. Energi, vatten och andra naturresurser ska så långt möjligt nyttjas på ett hållbart sätt. 
Möjligheter till arbetstillfällen lokalt medför möjligheter till ökad bosättning och minskad 
arbetspendling samt ett ökat underlag för samhällsservice. 

Ett rikt djur- och växtliv 
Inga idag skyddade naturmiljöer kommer att påverkas av verksamheten. 

8.4.2 Regionala miljömål 

Länsstyrelsen har ansvar för att regionalt anpassa, precisera och konkretisera de nationella 
miljökvalitetsmålen genom att fastställa regionala miljömål och genom att ta fram åtgärder för att 
dessa ska kunna uppnås. 

Två av Norrbottens miljökvalitesmål ser ut att kunna nås till 2020; ingen övergödning och storslagen 
fjällmiljö. För miljömålen Bara naturlig försurning och Grundvatten av god kvalitet anses målet vara 
nära att nås. Övriga miljömål kommer inte att nås till 2020 med de idag planerade eller beslutade 
styrmedel. (Miljömålsportalen, 2013) 

Orsaken till att övriga miljömål inte nås beror på ett antal olika faktorer. Främst på grund av utsläpp 
från trafik, småskalig vedeldning, samt utsläpp från industrier och andra verksamheter. Större kunskap 
behövs för att säkerställa bevarandet avarter och naturtyper i landskapet. Den biologiska mångfalden 
minskar hela tiden, framförallt på grund av avsaknaden av bränder och slåtter. Fragmentering av 
skogar med höga naturvärden, följderna av vattenkraftsutbyggnad och olika typer av vandringshinder 
för fisk utgör också hinder för måluppfyllelsen. 

8.4.3 Lokala miljömål 

Det finns inga kända lokala miljömål som kan tänkas bli berörda av den planerade verksamheten. 

8.4.4 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten inte påverka måluppfyllelsen för de nationella och 
regionala miljökvalitetsmål som är relevanta. 
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9 KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖ OCH KULTURMILJÖ 

9.1 Landskapsbild 
Brytning av järnmalm i Kallakområdet kommer att påverka landskapsbilden lokalt. Gråbergsupplag 
och sandmagasin kommer successivt att bilda nya höjdformationer i landskapet. Upplagens föreslagna 
maxhöjder har dock anpassat till att inte överstiga naturliga höjder i närområdet till fyndigheten. Från 
Kvikkjokksvägen samt från ny infartsväg till Björkholmen kan dock delar av industriområdet komma 
att synas. 

För att åskådliggöra verksamhetens påverkan på landskapsbilden har visualiseringar tagits fram som 
visar synintrycket från olika perspektiv, se figur 9-1 till figur 9-7 nedan. Visualiseringarna visar 
anläggningarnas utbredning efter fullt utbrutet dagbrott, med. 60 Mm3 gråberg på upplagen samt 
60 Mm3 deponerad anrikningssand. Visualiseringarna visar den konceptuella utformning och 
lokalisering av anläggningar som ligger till grund för ansökan om bearbetningskoncession. Inför 
kommande ansökan om miljötillstånd kommer slutligt val av lokalisering att prövas. 

Figur 9-1 Vy över området i riktning mot sydväst ( 

Under driften kommer dagbrottet att bilda en djup grop som länshålls från tillrinnande grund- och 
ytvatten. Efter avslutad drift kommer dagbrottet successivt att återfyllas med grund- och ytvatten och 
en ny sjö skapas. 

Gråbergsupplag och sandmagasin kommer efter avslutad drift att efterbehandlas till naturmark. Viss 
landskapsanpassning kan komma att ske med avseende på till exempel släntvinklar. 

l' 
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Figur 9-2 Vy från markytan i Björkholmens by i riktning mot öster 

Gråbergsupplag 

Figur 9-3 Vy från markytan på holmen i sjön Skalka, utanför Björkholmens by, i riktning mot öster 

Insynen till gruvområdet från Björkholmens by kommer att begränsas av landskapets topografi och 
befintlig skogsvegetation. Gruvverksamhetens anläggningar kommer inte att vara synliga från byn, se 
figur 9-2. På sikt kommer det västra gråbergsupplaget att höja sig över skogskanten i horisonten mot 
öster och därmed bli synligt från holmen utanför Björkholmen och från positioner i sjön Skalka, se 
figur 9-3. 

Gråbergsupplag 

~-

-~-~-

Parkljaure 

Figur 9-4 Vy från Parkijaure i riktning mot verksamheten i norr. 

Från sjön Parkijaure kommer gråbergsupplagen att vara synliga, se figur 9-4. 
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Figur 9-5 Vy från Parkidammen i riktning mot gruvverksamheten i nordväst 

Gruvverksamheten kommer inte att vara synlig från Parkidammen då verksamheten ligger dolt av 
naturliga höjdformationer (Figur 9-5). 

Från Kvikkjokksvägen kommer industriområdets anläggningar att synas vid den visade lokaliseringen 
(Figur 9-6). 

Figur 9-6 Vy i riktning mot söderfrån Kvikkjokksvägen direkt norr om Kallak Norra 
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Sandmagasin 

Figur 9-7 Vy från Randijaur, spetsen på udden, i riktning mot öster
 

Från Randijaur by kan sandmagasinet komma att vara synligt i horisonten mot öster.
 

9.1.1 Samlad bedömning 
Gruvans anläggningar kommer att påtagligt påverka landskapsbilden i det direkta närområdet. Vid 
dagbrottet bildas en djup grop och nya höjder byggs successivt upp vid gråbergsupplag och 
sandmagasin. Efter avslutad verksamhet kommer området att efterbehandlas och återgå till natunnark. 
I dagbrottet bildas en ny sjö medan upplag, dammar och magasin bildar nya höjdformationer i 
landskapet. 

Insynen till verksamheten från närliggande bebyggelse begränsas av naturliga höjder och befintlig 
skogsvegetation. Från sjön Skalka och holmen utanför Björkholmen kan gråbergsupplag komma att 
synas dock endast under slutfasen av gruvdriften. Från Randijaur kan sandmagasinet på sikt komma 
att synas. Industriområdet kan komma att synas från Kvikkjokksvägen och från sjön Parkijaure 
kommer gråbergsupplagen att vara synliga. Anläggningarnas lokalisering kommer att prövas inom 
ramen för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, förutom dagbrottet vars lokalisering är given av 
mineraliseringens läge. 
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9.2 Naturmiljö 
Den påverkan som bedöms kunna uppstå på naturmiljön i samband med gruvdrift utgörs framf6rallt a~' 
markanspråk, buller, vibrationer och damning. Det kan resultera i att livsmiljöer fårändras eller 
f6rsvinner helt. Störningar från ökad rörelse och mänsklig närvaro i området är också en stark orsak 
till att djur undviker att vistas i närområdet. 

Som grund för bedömning av verksamhetens påverkan finns den naturvärdesinventering som utfOrdes 
av Pelagia Miljökonsult AB under hösten 2011 (Bilaga F3) samt inventeringar gjorda av 
Skogsstyrelsen samt resultat från Länsstyrelsens våtmarksinventering. 

Teckenförklaring o 
Kilometer 

2 4 
Koncessionsområde I I I 

Q Sandmagasin a Nyckelbiotop 

_ 

D 
Industriområde 

Gråbergsupplag 

~ Sumpskog 

_ Nalurvärdesobjekt 
Ritad av: Daniel Åslund, Hlfab AB 

Utskriftsdatum: 22 mars 2013 
ProJektion: SWEREF 99 TM 

Bakgrundskarta (rån Metrla SeSverJge 
I<älla: Skogens I<älla - Skogsstyrelsen 

Figur 9-8 Gruvverksamhetens anläggningar ijOrhållande till Skogsstyrelsens naturvärden 
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Kilometer 

Teckenförklari ng o 
I 

2 

I 
4 

I 
Koncessionsområde 

I,><c.:.'i Sandmagasin 50 Mm3 ~ NatuNärdesklass 2 
Ritad av: Daniel Åslund, Hlfab AB 

Uukrlftsdatum: 2S mars 2013 
ProJektion; SWEREF 99TM 

_ Industriområde 20 Ha ~ NatuNärdesklass 3 Bakirundskarta frän Metr1a SeSverlge 

Gråbergsupplag ~ NatuNärdesklass 4 
Källa: Skogens Källa - Skogsstyrelsen 

Figur 9-9	 Gruvverksamhetens anläggningar ijörhållande till naturvärdesinventering utförd av 
Pelagia Miljökonsult AB sommaren/hösten 2011 

9.2.1 Verksamhetens påverkan 

Det finns inga uppgifter om skyddad natur (Länsstyrelsen Norrbotten 2012), Natura 2000 områden 
(Naturvårdsverket 2012) eller aktuella uppgifter om hotade eller rödlistade arter i området (Artportalen 
2012). Våtmarksinventering i Norrbottens län (1995-2004) visar på att inga våtmarker inom det 
planerade verksamhetsområdet getts någon högre naturvärdesklass. 
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Koncessionsområdet 
Inom det sökta koncessionsområdet finns inga naturreservat eller områden med unika naturvärden. 

Enligt Skogsstyrelsens inventering finns tre sumpskogar som delvis överlappar det kommande 
dagbrottet, se Figur 9-8. Delar av koncessionsområdet överlappas även av områden med 
naturvärdesklass 2, enligt utförd naturvärdesinventering (figur 9-9). 

Industriområde 
I området för industriområdet finns inga naturreservat eller unika naturvärden. Området ligger till viss 
del inom ett större sammanhängande sumpskogsområde, se figur 9-8. Förutom detta har inga särskilda 
naturvärden noterats inom detta område. 

Enligt Pelagias inventering kommer industriområdet till viss del överlappa Påtjunåive Nord. Området 
innehåller inte några särskilda naturvärdenoch har tilldelats naturvärdesklass 4. 

( 
Sandmagasin 
Inom området för sandmagasinet finns inga naturreservat eller områden med unika naturvärden. 

Enligt Skogsstyrelsens inventering finns ett antal sumpskogar inom detta område, med preliminär 
(naturvärdesklassning 2 och 3, se figur 9-8. 

Enligt Pelagias inventering påverkar sandmagasinet områdena Råvvåives granskog och Tallskogarna 
Råvvåive- Tallheden som tilldelats naturvärdesklass 2 samt Tallskogarna Råvvåive- Nyckelbiotoperna 
som tilldelats naturvärdesklass 3, se figur 9-9. 

Gråbergsupplag 
Inom verksamhetsområdet planeras två gråbergsupplag; ett vid Kuossakåbbå (västra upplaget) och ett 
söder om Kallakjaure (södra upplaget). Gråbergsupplagen överlappar i viss utsträckning sumpskogar 
enligt Skogsstyrelsens inventering, se figur 9-8. Det finns dock inga naturreservat eller områden med 
unika naturvärden inom de områden som tas i anspråk för gråbergsupplagen. 

Enligt Skogsstyrelsens inventering finns ett nyckelbiotopsområde inom det området som planeras för 
det västra gråbergsupplaget, i Kuossakåbbå, se figur 9-8. Längst upp i Fastoviken finns ytterligare en 
nyckelbiotop som överlappar det västra gråbergsupplaget. 

Det västra gråbergsupplaget överlappar området Kuossakåbbå som tilldelats naturvärdesklass 2, enligt 
Pelagias inventering, se figur 9-9. Även det södra gråbergsupplaget kommer delvis att överlappa ett 
område med naturvärdesklass 2, enligt Pelagias inventering. 

9.2.2 Samlad bedömning 

Det planerade verksamhetsområdet kommer att påverka sumpskogar, nyckelbiotoper samt områden 
med naturvärdesklass 2 och 3.Inga unika områden eller naturreservat påverkas dock av verksamheten. 
I kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, där verksamhetens utformning och lokalisering 
är mer detaljerat beskriven, kommer eventuella förslag till skyddsåtgärder att arbetas fram. 
Sammantaget bedöms verksamhetens påverkan på naturmiljön som måttlig under gruvans drift. Efter 
avslutad verksamhet kan området återgå till naturmark och direkta påverkan på naturmiljön upphör. 

Förutom den påverkan som uppstår på grund av det direkta markanspråket kommer även buller, 
damning samt vibrationer leda till att djur kommer att undvika verksamhetsområdet. 
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9.3 Kulturmiljö 

Det finns ett antal kulturhistoriska lämningar i de områden som kan komma att tas i anspråk för 
gruvverksamheten vid Kallak Norra. Som grund för bedömning av verksamhetens påverkan finns den 
arkeologiska utredning som utfördes under 2011 (Bilaga F2) samt fynd som inrapporterats till 
länsstyrelsen sommaren 2012, se Figur 9-10. 

KilometersTeckenförklaring 
o 2 4
 

Lämning I I I
 

• Härd 
Brunn/kallkällaO Gruvhål r
 
Offerplats


• Husgrund. historisk tid +
 
" Naturföremål/-bildning med tradition o Stenring
 

Riksantikvarieämbetet Fornsök 

• Registrerad lämning 

Verksamhetsområde Ritad av: frlda Sanden och Oanled Åslund, Hlfab AB 
Utslattudatum: 10 ..prn, 2013 

Koncessionsområde I Industriområde ProJektion: SWEREF 99 1M 
Bakgrundskan3 från Metrla SeSverfgem Sandmagasin Gråbergsupplag Källa: ArkeologJsk undersökn(ng Norrbottens museum 

Figur 9-10 Gruvverksamhetens anläggningar ijörhållande till kulturlämningar i området 
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9.3.1 Verksamhetens påverkan 
Inom koncessionsområdet finns 4 diken från tidigare gruvprospektering i området, vilka antikvariskt 
bedömts som så kallad övriga kulturhistoriska länmingar. Enligt meddelande från länsstyrelsen ska 
dikena dokwnenteras om dessa kommer att grävas bort. 

Intill den föreslagna lokaliseringen av 
industriområdet finns en kallkälla samt en 
husgrund vilka båda bedömts som så 
kallad övrig kulturhistorisk lämning, enligt 
den arkeologiska utredningen. 

I den östra delen av det område som kan 
komma att tas i anspråk för sandmagasin 
finns tre fasta fornlämningar i form av 
härdar samt ett gruvhål som bedömts som 
övrig kulturhistorisk lämning. 

Sommaren 2012 meddelade länsstyrelsen i 
Norrbotten om två nyfunna lämningar i 
form av husgrunder som påträffats intill 
sjön Kallakjaure. Statusen för dessa 
lämningar, d.v.s. om de är fornlämningar 
eller inte, har ännu inte fastställts. 

Figur 9-11 Härd som påträffats vid den arkeologiska 
utredningen, RAÅ' 4918. Antikvarisk 

9.3.2 Samlad bedömning 
bedömning: jast jornlämning 

Den utförda arkeologiska utredningen, bilaga F2, har inbringat värdefull information om områdets 
historia. Kompletterande arkeologiska utredningar kan komma att utföras i närområdet inför 
kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

Enligt gällande regelverk får fornlämningar inte flyttas utan tillstånd från tillsynsmyndigheten, 
länsstyrelsen. Hantering dokwnentation och borttagande av kulturhistoriska lämningar ska ske i 
samråd med länsstyrelsen. Rutiner för hur dessa frågor ska hanteras i enlighet med gällande regelverk 
kommer att upprättas. 

Om en kulturlämning påträffas i samband med grävningsarbeten i området kommer länsstyrelsen 
omgående att kontaktas. 

Gruvverksamheten kan medföra att fornlämningar och kulturhistoriska lämningar måste flyttas 
och/eller grävas bort. De fasta fornlämningar som kan beröras är härdar, vilka förekommer relativt 
frekvent även i andra delar av området. Verksamheten i sig medför att nya lager läggs till det 
kulturhistoriska landskapet. Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljön som måttliga. 
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10 KONSEKVENSER FÖR MARK, VATTEN OCH LUFT 

10.1 Markförhållanden 

Den dominerande naturliga jordarten i området kring Kallakfyndigheten är morän. Jorddjupet vid 
koncessionsområdet varierar från kalt berg utailjordmcke till ca 6 meter med ett genomsnittligt 
jorddjup om ca 1,5 m. 

10.1.1 Verksamhetens påverkan 

Vid koncessionsområdet kommer det överlagrande jordtäcket tas bortså att bergytan blottläggs. 
Morärunassoma kan komma att användas vid uppbyggnad av infrastruktur och anläggningar för 
gruvverksamheten. Resterande massor läggs i upplag i närheten av brytningsområdet. Massorna 
kommer att kunna användas vid efterbehandling av gruvområdet. 

Vid uppbyggnad av infrastruktur och anläggningar kan även gråberg komma att användas, vilket kan 
ske utan särskild miljöhänsyn enligt resultat från utförd materialkarakterisering, se bilaga E2 till 
Teknisk beskrivning. Resultaten från karakteriseringen visar att gråberget domineras av silikater med 
generellt mycket lågt innehåll av sulfider, karbonater och fosfater. Utförda ABA-tester (Acid Base 
Account) visar att gråberget inte kommer att producera surt lakvatten varken på kort eller lång sikt och 
utförda laktester visar att lakmängdema ligger långt under acceptanskriteriet for inert deponi (NFS 
2004:19). 

Vid deponin for anrikningssand kan läckagevatten komma att påverka underliggande j ordmassor. 
Karakteriseringen av anrikningssand kommer att utforas infor kommande ansökan om miljöti11stånd. 
Inte heller sanden bedöms medföra uppkomst av surt lakvatten, baserat på tillgänglig kunskap om 
bergmaterialets sammansättning. 

10.1.2 Samlad bedömning 

Vid uppbyggnad av gruvverksamhetens infrastruktur och anläggningar kommer morärunassor och
 
gråberg från området att nyttjas så långt som möjligt.
 

Karakterisering av gråbergsprover indikerar att materialet lakar i mycket begränsad omfattning och det)
 
föreligger ingen risk for surt lakvatten, vilket medför att inga särskilda miljöhänsyn krävs vid
 
deponering och nyttjade av gråberg inom området. .
 

Rutiner för hantering av drivmedel och kemikalier kommer att upprättas i syfte att minimera risken för
 
spridning av fårorenande ämnen till mark och vatten.
 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten inte medföra risk for att marken i området
 
fårorenas.
 

10.2 Grundvatten 

10.2.1 Verksamhetens påverkan 

Vattenhanteringen vid brytning av malmen omfattar markavvattning kring anläggningar genom diken, 
länshållning av dagbrott, deponering av anrikningssand, cirkulation av vatten ti11 anrikningsverk, uttag 
av råvatten samt avbördning av överskottsvatten från verksamheten. Vid behov leds vatten som 
samlats in och återvunnits inom verksamheten till dammar där suspenderat material ti11åts 
sedimentera. Vatten kan också ti11fållig magasineras i dammar vid vattenöverskott i verksamheten. 
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Inflödet av grundvatten till dagbrottet kommer att ske när brytning sker under den naturliga 
grundvattermivån. Från dagbrottet pumpas vatten upp i en omfattning som bland annat bestäms av 
dagbrottets utfonnning och berggrundens vattengenomsläpplighet. Inflödet påverkas också av de 
hydrauliska gränser som förekommer inom området. Vid fullt utbrutet dagbrott beräknas inflödet av 
berggrundvatten till dagbrottet uppgå till 1,7 Mrn3/år eller 200 m31h. Til1 detta kommer nederbörd över 
dagbrottet, som beräknats till 144000 m3/år eller 16,4 m31h, se Bilaga FS. Dessa uppgifter har ingått 
som ett underlag till utförd vattenbalans. 

När grundvattenmagasin gränsar till större vattendrag som inte kan avsänkas genom grundvattenuttag 
och den hydrauliska kontakten mellan de är god, uppkommer en så kal1ad positiv hydraulisk gräns. 
Efter en tids pumpning inträffar ett stationärt tillstånd när ingen ytterligare avsänkning sker. Det 
aktuella området Kallak Norra gränsar till vattendrag som sannolikt utgör hydrauliska gränser. Det är i 
dagsläget inte känt hur god den hydrauliska kontakten är mellan grundvattenmagasinet och omgivande 
vattendrag, mest sannolikt begränsar vattendragen grundvattenavsänkningens utbredning kring 
dagbrottet. Inför kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer fältundersökningar att ( 
utföras i syfte att klarlägga kontakten mellan grundvattenmagasin och vattendrag. Därmed kan 
grundvattenavsänkningen i samband länshållning av dagbrott bättre prognostiseras ,och bedömas. 

Figur 10-1	 Schematisk bild över hur avsänkningstratten utbildas i tre dimensioner. Det griJna 
rastrerade omrt1det motsvarar influensområdet i markplanet 

Influensområdet är den yta inom vilken påverkan på grundvattennivåerna sker i jord och berg till följd 
av bortledning av grundvatten, huvudsakligen från dagbrottet. Influensområdet i berggrunden och 
jordlagren sammanfaller i princip. Eftersom vattengenomsläppligheten och grundvattenbildningen i 
allmänhet är större i jordlagren blir avsänkriingen i berggrunden generellt större. Med ett 
överslagsmässigt beräknat inflöde till dagbrottet på 200 m31h, har ett resulterande influensområde på 
ca l 700 ha uppskattats. I denna uppskattning ryms osäkerheter, framför allt på grund av att 
platsspecifika data som krävs för att mer exakt bedöma influensområdets utbredning inte finns 
tillgängliga. Fältundersökningar kommer att utföras inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
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10.2.2 Samlad bedömning 

Den framtida gruvverksamheten kommer att påverka de hydrogeologiska förhållandena främst genom 
bortledande av grundvatten från dagbrottet. I viss omfattning kommer även andra anläggningar inom 
verksamheten att påverka de hydrogeologiska förhållandena, huvudsakligen genom förändringar av 
avrinningen. 

Genom bortledande av grundvatten från dagbrottet uppstår en sänkning av grundvattnets trycknivå 
som fortplantar sig ut i omgivande grundvattenmagasin. Maximal grundvattensänkning antas vara till 
botten av dagbrottet vid fullt brytningsdjup. För det planerade dagbrottets djup innebär det en 
avsänkning på maximalt 375 m i direkt anslutning till dagbrottet. Med ökat avstånd från dagbrottet 
minskar den resulterade avsänkningen. Beroende på såväl bergmassans hydrauliska karaktär som 
gruvans utformning utvecklas den s.k. avsänkningstratten oregelbundet runt gruvan. Avsänkningen 
kan antas bli utsträckt i malmkroppens och dagbrottets längdriktning. Inom de delar av området där 
grundvattensänkning uppträder kan även en ökad grundvattenbqdning antas ske. 

Grundvattnets vattenkemi påverkas av att avsänkningen leder till en ökad grundvattentransport och 
kortare omsättningstid, vilket vanligtvis medför lägre pH, högre halter av organiskt kol och syre samt 
lägre koncentrationer av lösta element. 

De grundvattenberoende anläggningar som befinner sig inom gruvans influensområde, enskilda 
brunnar, antas inte påverkas av verksamheten. Bedömningen baserar sig på dels det stora avståndet till 
dagbrottet och dels på brunnarnas närhet till hydrauliska gränser. 

I efterbehandlingsskedet när länshållning upphört, kommer dagbrottet att vattenfyllas. Den ostörda 
grundvattennivån kommer att inställa sig, förutsatt att inga anordningar utförts som kan inverka 
dränerande. 

10.2.3 Skyddsåtgärder 

För att kontrollera avsänkningen av grundvattenytan kommer ett kontrollprogram för Kallakgruvan att 
tas fram. Detta kontrollprogram kommer bland annat innehålla kontinuerliga mätningar av 
grundvattenytan. Dessa mätningar kommer troligen att fortgå under hela verksamhetstiden. En 
inventering av befmtliga brunnar i närområdet kommer att utföras inom ramen för ansökan om 
miljötillstånd. 

Lagring av drivmedel för transporter ska ske endast vid särskilt angivna platser. För att minimera 
risken att grundvattnet påverkas av läckage av drivmedel från dieselverk och andra fordon ska det 
finnas utrustning och rutiner för hantering av eventuellt spill. 

10.3 Ytvatten 
Påverkan på ytvatten från gruvverksamheten kan generellt uppstå dels i form av förändringar i flöden 
och fysiska ingrepp i vattendrag dels genom ändrad vattenkvalitet i recipienter. 

I de avsnitt som följer beskrivs översiktligt påverkan på ytvatten baserat på en konceptuell utformning 
av gruvverksamheten. Inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer 
konsekvensbeskrivningen att baseras på ett mer detaljerat underlag avseende verksamhetens 
utformning och anläggningarnas lokalisering. 

10.3.1 Flöden och fysiska ingrepp 

På uppdrag av JlMAB har Mark & Miljö utarbetat en vattenhanteringsplan baserat på 
vattenbalansberäkningar för Kallak Norra. Resultat från utredningen redovisas översiktligt i avsnitt 
nedan. Utredningen i sin helhet redovisas i bilaga E3 till Teknisk beskrivning. 
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Eftersom vattenbalansen påverkas av nederbörd och avrinningsförhållanden har tre olika 
nederbördssituationer belysts i beräkningarna, dels ett s.k. normalår, dels ett våtår med högre 
nederbörd än normalt, dels ett torrår med lägre nederbörd. I figur 10-2 illustreras den preliminära 
vattenbalansen för driftskedet vid årsnederbörd för nonnalår. Den preliminära vattenbalansen visar att 
vattenunderskott på ca 0,9 Mm3 per år vid normalår kan förväntas. Storleken på vattenunderskottet är 
beroende av nederbördsförhållanden. Vid våtår kan ett vattenöverskott om ca 0,3 Mm3 förväntas 
medan under ett torrår kan ett underskott av ca 2,6 Mm3 uppstå. 

Bundet I produkten 

järnkoncentrat 

0,27 Mm3 pa

:. 

Gråbergsupplag 

larnfngsmagasl" 

Figur 10-2	 Översiktlig beskrivning av vattenhanteringen under den planerade driften vid Kallak. 
Angivna flöden gäller på årsbasis med normalnederbörd 

Vattenbalansen är i detta skede beräknad på årsmedelflöden. Inför kommande ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken kommer mer detaljerade beräkningar att utföras. 

Under vissa delar av året kommer vattentillgången att vara mer begränsad, huvudsakligen under 
vintennånaderna, och vissa perioder kan det därför vara nödvändigt att tillfOra råvatten till 
verksamheten. En avgörande faktor för hur stort råvattenbehovet kommer att vara, beror dock på hur 
stor del av överskottsvatten, i samband med t.ex. snösmältning och regnperioder, som kan magasineras 
i befintliga magasin och dammar. 

I den preliminära vattenhanteringsplanen förutsätts att avrinnande vatten från gråbergsupplag samt 
länshållningsvatten från dagbrottet samlas upp och nyttjas som processvatten i anrikningsverket. Dessa 
flöden kan variera med årstiden. Ett utjämningsmagasin för dessa vatten kan komma att behöva 
lokaliseras till sjön Kallakjaure. Genom uppsamling och magasinering av avrinnande vatten från 
gråbergsupplag och andra ytor kan eventuellt behovet av råvatten minimeras. 

Vatten som pumpas med anrikningssanden till sandmagasinet recirkuleras via förtjockare som placeras 
på dammkrönet, enligt nuvarande planer för deponering av sand. Det vatten som samlas vid 
klarningsdammen kommer också att recirkuleras till anrikningsprocessen. 

Föreslagen lokalisering av sandmagasinet medför att källflödet till två bäckar som avrinner mot 
Randijaure i öster kommer att tas i anspråk och bäckarnas tillrinningsområde kommer därför att 
minska. 
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Vid extrema nederbördssituationer med mycket regn kan bräddning av vatten från klarningsdammen 
komma att ske via nödutskov, för att undvika överspolning av dammkrönet. Fortsatta utredningar 
kommer att utföras avseende dimensionering, utformning och placering av nödutskovet vid 
klarningsdammen. 

Under driften av gruvan kommer avrinningen mot Lilla Luleälvens vattensystem att minska något till 
följd av verksamheten. Enligt uppgift från Vattenfall är flödet i Parkidammen 170 m3/s (ca 5 360 Mm3 

per år). 

10.3.2 Vattenkvalitet 

Vattendragen kring Kallakfyndigheten har en god vattenkvalitet enligt utförda 
bakgrundsundersökningar, se avsnitt 5.11 samt bilagorna 4a-e. Under gruvans drift råder visst 
underskott på vatten och utsläpp av överskottsvatten kommer att ske vid extrema 
nederbördsförhållanden enligt utförd vattenbalans. Vattnet i klarningsdammen förväntas inte innehålla 
höga halter förorenande ämnen och/eller metaller. 

På uppdrag av JlMAB har Zitro Works SL utfört en karakterisering av kommande gråberg vid Kallak 
Norra, se bilaga E2 till Teknisk beskrivning. Sammanlagt fem olika gråbergstyper analyserades och 
resultaten indikerar att gråberget kan hanteras utan speciella miljöskyddsåtgärder. Ingen av 
gråbergsarterna bedöms komma att producera sura lakvatten på varken kort eller lång sikt och 
svavelhalten i samtliga prover var generellt mycket låg « 0,04%). Samtliga gråbergsarter uppvisade 
förhöjda halter fosfor och selen i jämförelse med medelhalten i jordskorpan, medan tellur, arsenik och 
uran endast var förhöjda i vissa bergarter. Metallhalterna är dock generellt låga i jämförelse med 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för förorenad mark. Gråberget bedöms kunna nyttjas som 
konstruktionsmaterial inom området utan att negativa miUöeffekter ska uppstå. 

Det vatten som avrinner från gråbergsupplagen kan innehålla förhöjda kvävehalter som härrör från 
sprängärnnesrester från losshållning av bergmaterialet. Ökade kvävehalter kan bidra till övergödning 
och rubbningar i den naturliga näringsbalansen. Dock bedöms fosfor vara det naturligt begränsande 
näringsämnet i området vilket gör att risken för övergödning till föUd av kvävetillförsel bedöms som 
liten (Bilaga F4a). 

10.3.3 Skyddsåtgärder 

Vid utformning av verksamheten samt lokalisering av verksamhetens anläggningar bör hänsyn tas till 
att minimera påverkan på naturliga vattendrag så långt som möjligt. 

Uppsamlande diken bör anläggas nedströms gråbergsupplaget för uppsamling av avrinnande vatten 
även om gråberget inte bedöms generera någon signifikant påverkan på vattnets kemiska kvalitet. 
Syftet med uppsamling är dels att kontrollera att dränagevattnets kvalitet faktiskt håller sådan kvalitet 
att det kan avbördas till recipienten. Det uppsamlade vattnet bör passera en sedimentationsbassäng 
innan det avleds mot recipienten, alternativt ledas till central vattenbassäng, så att finmaterial inte 
transporteras ut från upplaget och leder till grumling i recipientvattendrag. Genom att vattnet samlas 
upp kan flödesmätningar utföras som då kontinuerligt bygger upp kunskapen om vattenbalansen för 
upplaget och för gruvområdet i sin helhet. 

För att minimera risken att ytvattnet påverkas av läckage av drivmedel/kemikaler från industriområdet 
och/ellerfordon och arbetsmaskiner ska det finnas utrustning och rutiner för hantering av eventuella 
spill. 

Uppdragsnr:318828 HifabAB 

95(132) 



Miljökonsekvensbeskrivning - Kallak Norra 2013-04-24 

10.3.4 Samlad bedömning 

De mindre vattendrag som tas i anspråk av gruvans anläggningar vid gruvdriften kommer att påverkas 
genom flödesminskning, Kallakjaure och Abborrtjärnarna kommer att tas i anspråk och ingå i 
gruvverksamhetens drift: Kallakjaures funktion som naturlig sjö kan komma att förändras till 
vattenmagasin för utjämning av vattenflöden mellan gruvans olika anläggningar. Det vatten som 
tillförs Kallakjaure förväntas inte innehålla halter förorenande ämnen och/eller metaller. Mängden 
partiklar i vattnet kan dock vara hög vilket kan medföra grumling av vattnet i magasinet. Även 
kvävehalten kan vara förhöjd. 

Risken för lakning och därmed negativa effekter från deponerat gråberg bedöms som liten. Dessutom 
kommer avrinnande vatten från upplagen att samlas upp för kontroll. Inga direkta konsekvenser 
bedöms uppstå i recipienterna Parkijaure och Randijaure till följd av sprängämnesrester. 

Efter avslutad drift kommer ytvattenflödet successivt att återgå till naturliga mönster. Dagbrottet 
kommer att successivt fyllas med vatten och en ny sjö bildas, vilken i sig kommer ha en 
magasinerande effekt på ytvattenflöden i området. 

10.4 Luft och luftkvalitet 

10.4.1 Verksamheti!ns påverkan generellt 

Den planerade verksamheten medför konsekvenser för luftmiljön i form av: 

Damning 

Emissioner från transporter: direkta, dvs. inom verksamhetsområdet, och indirekta, dvs. 
utanför verksamhetsområdet 

Emissioner från övriga verksamheter och spränggaser 

I tabell nedan har aktiviteter i gruvverksamheten som kan medföra konsekvenser för luftmiljön 
sammanställts tillsammans med förslag till åtgärder. I avsnitt som följer ges en mer detaljerad 
beskrivning. 

Tabell 10-1. Aktiviteter i gruvverksamheten som kan medföra konsekvenser för lujtmiljön samtförslag på 
åtgärder. 

Källor/aktivitet Typ av utsläpp/påverkan Atgärder 

Gruvbrytning Emission av spränggaser: kväveoxider Planering 
(NO,) och kolmonoxid (CO) 

Transport av gråberg och malm, Emissioner från förbränningsmotorer: Goda rutiner för service och underhåll, 
arbetsmaskiner kväveoxider (NO,) och koldioxid (C0 2) eventuellt krav på hög miljöstandard för 

fordon, förarutbildning Transport av drivmedel, Damm: partiklar (PM) 
sprängämnen och varor·. Vägunderhåll, vattenbegjutning och/eller 

dammbindning vid behov 

Hantering av produkter Damm: partiklar (PM) Inneslutning och/eller vattenbegjutning 

Deponering av gråberg och Damm: partiklar (PM) Deponeringsteknik, bevattning 
sand 
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10.4.2 Damning 
Risker med damning

Dammspridning till följd av gruvbrytningen samt 
För människor. och djur kan stora mängder damminterna transporter, lastning och lossning av malm och 
orsaka irritationer i ögon samt andningsproblem.gråberg kan ge upphov till en lokal miljöstörning. 

Risken för damning är störst i samband med Även för växtligheten finns en potentiell risk om 

torrperioder sommartid samt under perioder med den skulle bli täckt av ett tjock lager damm 
eftersom detta kan påverka och reducera defrystorkning under senhösten. Spridningen av partiklar 
fotosynteslska processerna.från dessa arbetsmoment bedöms dock vara begränsad
 

till närområdet. Beroende på vindstyrkor och Stora mängder damm som sedimenterar I
 

vindriktning kan partiklar spridas över större områden. vattendrag kan orsaka en ökad grumlighet och
 
leda till fÖrsämrad biologisk aktivitet. Vid Jokkmokks flygplats utförs dagliga vindmätningar
 

som visar att det i området råder en genomsnittlig
 
vindhastighet på 3 m/s och med en dominerande nordvästlig vindriktning vilket gör att områdena
 
söder och öster om det planerade sandmagasinet bedöms bli mest påverkade.
 

Dammspridning från sandmagasinet kan begränsas genom att deponeringstekniken anpassas så att
 
sanden i möjligaste mån är befuktad eller täckt av vatten.
 

10.4.3 Emissioner från transporter och arbetsmaskiner 

Ökade utsläpp av koldioxid och växthusgaser kan förväntas från framförallt förbränning av fossila
 
bränslen. De totala utsläppens storlek har endast uppskattas och inte beräknats i dagsläget då val av
 
fordon, drivmedel och andra arbetsredskap ännu är under övervägande.
 

De transporter som kommer att ske kan delas in i direkta och indirekta, enligt följande: 

Direkta transporter- utförs inom verksamhetsområdena för gruva och anrikningsverk, t.ex. 
gräv- och borrmaskiner, traktorer och gruvtruckar 

Indirekta transporter- utförs utanför verksamhetsområdena,t.ex. transport av material, 
produkter, drivmedel och sprängänmen från och till verksamheten 

Tabell 10-2 Utsläpp till luft frå nolika alternativa lösningar av vägtransporter 

Alternativ Fordons- CO2 HC NOx Partiklar 
Km/ år

rörelser/ år (ton) (kg) (kg) (kg) 

1 JärnvägKallak-Gällivare O 576000 - - - 
2 Kallak-Vajkijaur 129600 14515200 15700 800 34800 500 

3 Kallak-Gällivare 129600 25920000 27100 1400 62200 800 

Ökade utsläpp av koldioxid och växthusgaser kan förväntas från framförallt förbränning av fossila 
bränslen. De totala utsläppens storlek har inte beräknats i dagsläget då val av fordon, drivmedel och 
andra arbetsredskap ännu är under övervägande. 

10.4.4 Sprängningsarbeten 
Sprängningsarbeten orsakar främst emissioner av kväveoxider CNOx) och kolmonoxid (CO). Vid en 
brytningstakt om ca 10 Mton malm per år beräknas den årliga förbrukningen av sprängmedel uppgå 
tiU ca 5 200 ton.Emissionsberäkningar avseende spränggaser kommer att utföras och redovisas i 

- kommande ansökan om miljötillstånd. 
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Genom god planering av sprängningsarbeten kan sprängämnesanvändning hållas nere. 

10.4.5 Skyddsåtgärder 

Det finns risk för att träd, buskar, lavar och vattendrag i det direkta närområdet kring gruvan kan 
påverkas av damm. Högre vegetation som omger tillfartsvägar, dagbrott och gråbergsupplag kommer 
att utgöra ett skydd som begränsar dammspridning. Dammspridning från sandmagasinet kan även 
begränsas genom anpassning av deponeringstekniken, där deponering av anrikningssand sker så att 
sanden i möjligaste mån är befuktad eller täckt av vatten. Den föreslagna deponeringstekniken med 
förtjockad sand bedöms innebära betydande fördelar ur dammbildningsynpunktjämfört med 
konventionell deponering. 

Dammbekämpning är viktigt för gruvdriften eftersom damning kan ge upphov till problem med 
siktförhållanden vid arbete kvälls- och nattetid. Konventionella åtgärdsmetoder, exempelvis 
vattenbegjutning, föreslås användas i förebyggande syfte och vid behov på vägar, gråbergsupplag, 
gruvområde och andra öppna ytor inom verksamhetsområdet. Vid behov kan även 
dammbindningsmedel, t.ex. lignin-baserade produkter eller salt, användas. 

Utsläpp från fordon och utrustning kan till viss del minskas genom att krav ställs på god standard för 
transportfordon samt adekvat utbildning. Kontinuerlig service av maskinpark, utrustning och 
transportfordon säkerställer att utsläppen hålls på en så låg nivå som möjligt. 

Järnväg och fartyg kommer att till del användas för transport av slutprodukten. Båda dessa 
transportalternativ ger en mindre belastning på miljön än vad motsvarande transport med lastbil kan 
orsaka. 

10.4.6 Samlad bedömning 

Dammspridningen, till följd av verksamheten, bedöms i första hand kunna ge upphov till negativ 
påverkan på luftmiljön i direkt närhet till gruvverksamheten. Det ligger i verksamhetens egenintresse 
att minimera dammspridning bland annat för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Dammbekämpande 
åtgärder kommer därför att vidtas vid behov. 

Emissioner till luft från transporter och arbetsmaskiner samt spränggaser bedöms inte medföra att 
gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
avseende luft som små. 

11 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Gruvverksamhet medför generellt att naturresurser förbrukas i olika omfattning. De naturresurser som 
förbrukas i större omfattning är framförallt: 

Markanspråk ( 

Konstruktionsmaterial, såsom morän och gråberg 

Energi 

Vatten 

Kemikalier 

Gruvbrytning medför även att malmen tillvaratas som en naturresurs. I avsnittet nedan ges en 
översiktlig beskrivning av hur man i verksamheten hushåller med dessa naturresurser. 
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11.1 Markanspråk 

Vid Kallakgruvan har ingen gruvdrift förekommit tidigare. De verksamheter som bedrivs inom 
området förutom renskötsel är skogsbruk och prospekteringsarbeten. 

Inom gruvområdet kommer, förutom där den planerade brytningen avses att ske, även etableras 
anrikningsverk och sandmagasin samt gråbergsupplag. Inom området planeras även malmupplag samt 
kontor, verkstäder och personalutrymmen. Dessa anläggningar kommer att placeras så att: 

Transportbehovet minimeras. 

Ianspråktagande av orörd mark blir så litet som möjligt. 

Den konceptuella utformningen och lokaliseringen som ligger till grund för föreliggande ansökan om 
bearbetningskoncession medför att ca l 500 ha skogs- och naturrnark tas i anspråk för 
gruvverksarnheten. Efter avslutad gruvverksamhet kommer området att efterbehandlas. Området 
kommer successivt att återgå till naturmark med nya höjdforrnationer vid gråbergsupplag och 
sandmagasin, vid dagbrottet kommer en ny sjö att bildas. 

11.2 Konstruktionsmaterial 

KonstruktionsrnateriaI till dammar och interna vägar kommer så långt som möjligt att utgöras av 
krossprodukter från gruvan förutsatt att gällande kval,itetskrav uppfylls. Till dammkonstruktionerna 
finns även behov av rena jordmassor. En moräninventering kommer därför att utföras i syfte att 
identifiera moräntillgångar i gruvans närområde. 

Fyllnadsmaterial till vägar och planer tas från dagbrottet i den utsträckning som det är möjligt. Vissa 
planer och vägar måste dock byggas innan dagbrottsbryningen kommer igång, vilket kan medföra att 
krossmaterialet kan komma att tas från täkt utanför området. 

Krossmaterial (filter, övergångslager, erosionsskydd mm) till dammarna ska bestå av krossat eller 
sorterat bergmaterial från dagbrottet. Morän till dammar med tätande funktion tas från 
jordavrymningen om materialet klarar uppställda kvalitetskrav, i annat fall från extern täkt. 

11.3 Energi och drivmedel 

Elektrisk energi kommer att användas för drift av kvarnar, krossar och transportband samt avvattnings
, ventilations- och pumpsystem. Det kommer även att åtgå elektricitet till uppvärmning av 
personalutrymmen och kontor samt drift av elektriskutrustning i anrikningsverket mm. Den förväntade 
förbrukningen uppgår till ca 450 TWh per år. 

Val av lastnings- och transportutrustning för losshållet berg är baserat på volym och pallhöjd för att 
minimera total lastning och transportkostnad. För lastning kommer elhydrauliska grävmaskiner, 750 
ton med skopvolym 34 m30ch dieseldrivna hjullastare 150 ton med skopvolym 15m3 att användas. För 
transport används dieseldrivna truckar med lastkapacitet på 225 ton. Gruvans dieselförbrukning 
beräknas till 5 000 m3/år. 

11.4 Vattenförbrukning 
Länsvatten (grundvatten som undanhålls från dagbrottet) kommer att ledas till verksamheten och 
användas som processvatten. Processvattnet kommer efter klarning/förtjockning att recirkuleras för 
återanvändning. 

Sedan järninnehållet frånskilts återstår en uppslamning av så kallad anrikningssand som hanteras för 
att möjliggöra deponering av det fasta materialet och återanvändning av vattnet. 
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Preliminärt bedöms malmbehandlingen kräva en årlig användning av ca 250 Mm3 processvatten, vilket 
till övervägande del framkommer genom intern återanvändning. 

11.5 Insatsvaror 
De i ansökan föreslagna anrikningsmetodema är fysikaliska och kräver ingen direkt tillsats av 
kemikalier för att lösa upp mineralsubstans. Ett begränsat användande av kemikalier för att underlätta 
avvattning Qch förtjockning kan behöva ske, för vilket finns välbeprövade och registrerade produkter. 
Fortsatta tester kommer att bestämma behovet av flockningsmedel. 

Det sprängämne som planeras användas är ett pumpbart emulsionssprängämne av konventionell typ.
 
Till det kommer en mindre mängd (vanligtvis någon procent av den totala mängden sprängmedel)
 
konventionella sprängmedel (primer) som används för att detonera emulsionssprängmedlet.
 
Förbrukningen av sprängmedel bedöms uppgå till ca 5 200 ton/år. Åtgången av sprängämne är till stor
 
del beroende av mängden gråberg som kommer att brytas vilket styrs av malmens utseende och
 
geometri samt grovplanering. Förbrukningen kan därmed komma att förändras från år till år under '"
 
gruvans livstid.
 

11.6 Samlad bedömning 

Konsekvenserna avseende hushållning med naturresurser bedöms små med avseende på vatten samt 
konstru1ctionsmaterial i form av morän och gråberg. Vid slutlig utformning och lokalisering av 
anläggningar ska hänsyn tas till markanspråk. Vad gäller hushållning med energi bedöms 
konsekvenserna som små förutsatt att elektricitet som nyttjas i verksamheten kommer från 
förnyelsebara källor. 

Gruvbrytningen i sig medför att malmen, som är en värdefull naturresurs, tas tillvara. Metallen som 
sedan utvinns kommer att kunna återanvändas åtskilliga gånger. 

12 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH SÄKERHET 

12.1 Damning
 
För människor och djur kan stora mängder damm orsaka irritationer i ögon samt andningsproblem.
 
Även för växtligheten finns en potentiell risk om den skulle bli täckt av ett ljockt lager damm eftersom
 
detta kan påverka och reducera de fotosyntesiska processerna.
 

12.1.1 Verksamhetens påverkan 
Dammspridning till följd av gruvverksarnheten kan ge upphov till lokal miljöstörning i omgivningen. 
Spridningen av partiklar från verksamheten bedöms vara begränsad till närområdet. 

Beroende på vindstyrkor och vindriktning kan partiklar spridas över större områden. Den förhärskande 
vindriktningen i området är nordvästlig. 

12.1.2 Samlad bedömning 

Dammspridningen till följd av verksamheten bedöms i första hand kunna ge upphov till negativ 
påverkan på luftmiljön i direkt närhet till källan. Det ligger dock även i verksamhetens egenintresse att 
minimera dammspridning bland annat för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Dammbekämpande 
åtgärder kan vidtas vid behov. Sammantaget bedöms konsekvenserna för människors hälsa till följd av 
damning som små. 
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12.2 Buller 

12.2.1 Verksamhetens påverkan 

I gruvverksamheten uppkommer ljud, buller, som kan medföra störningar för människor och djur i 
närheten. Buller uppstår dels i samband med själva etableringen av gruvan samt under den pågående 
driften. Ljudstörning som uppkommer till följd av gruvverksamheten kan därför delas in i två faser: 
etableringsfas och driftsfas. Visst buller kan även uppkomma i samband med efterbehandling av 
området. 

Under etableringsfasen kan bullerstörningar komma att uppstå främst från sprängningar. Buller från 
arbetsmaskiner och transporter kommer att uppstå kring byggnationer av anläggningar vid 
industriområdet. 

När gruvan är i drift uppstår buller framför allt kring industriområdet vid malmhanteringen samt kring 
upplag för gråberg. Buller kommer även att uppstå vid sprängning och krossning av det losshållna 
berget. Visst buller kommer även att uppstå kring arbetsmaskiner och transporter i området och ut från 
området. 

12.2.2 Bullerutredning 

På uppdrag från llMAB har Tunemalm Akustik AB utfört beräkningar av externt buller från den 
planerade gruvverksamheten, se bilaga F7. Bullret har beräknats med beräkningsprogrammet CadnaJA 
version 4.3.143 som följer den Nordiska Beräkningsmodellen. 

Beräkningar avser ett inledande skede av verksamheten när borrning sker direkt på marknivån utan 
någon avskärmning från brytkanten. Bergborraggregaten har placerats idet läge där bullerspridningen 
blir som störst i riktning mot intilliggande bebyggelse i byn Björkholmen. Även när det gäller 
deponering av gråberg har all deponering antagits ske i den punkt där bullerspridningen blir som störst 
mot bebyggelsen. 

Vid beräkning av den ekvivalenta ljudnivån avses det sammanlagda bullret frånsamtidig drift av 4 
bergborraggregaten, primärkross, anrikningsverk, transporter till och från gråbergsupplag och 
primärkross samt deponering på gråbergsupplag och tippning i primärkross. 

Vid beräkning av den maximala ljudnivån redovisas bullret från de ljudkällor där skillnaden mellan 
ekvivalent och maximal ljudnivå är 15 dBA eller högre. Det är nämligen först när skillnaden blir så 
stor som kraven för maximala ljudnivån nattetid blir dimensionerande. För den planerade 
verksamheten är det enbart tippningen i primärkrossen och på gråbergsupplagen där skillnaden är över 
15 dBA. Övriga ljudkällor ligger mellan 1 och 9 dBA i skillnad mellan ekvivalent och maximal 
ljudnivå. 

12.2.3 Samlad bedömning av påverkan 

Initialt beräknades ekvivalent ljudnivå vid samtidig drift av samtliga bullerkällor. Beräkningarna 
visade att inga hus utsätts för buller över 50 clBA som är riktvärdet dagtid. Dock utsätts ett flertal hus i 
väster på Björkholmen för buller över 45 dBA som är riktvärdet kvällstid. Ytterligare hus på 
Björkholmen och bebyggelse i riktning mot norr, på andra sidan vattnet, utsätts i detta scenario får 
buller över 40 clBA som är riktvärdet får drift nattetid. 

Vid beräkning av den maximala momentana ljudnivån från tippning i det mest intensiva fallet på det 
västra gråbergsupplaget, tippning i primärkrossen visade beräkningarna att i detta scenario utsätts mer 
än hälften av husen vid Björkholmen för maximala ljudnivåer över 55 clBA som är riktvärdet för drift 
nattetid. Vid beräkning av den maximala momentana ljudnivån från tippning i på det södra 
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gråbergsupplaget samt tippning i primärkrossen visade beräkningarna att inga hus utsätts för en 
maximal ljudnivå över riktvärdet på 55 dBA, se figur 12-1. 

.J~"""'.... 
~ 

Figur12-1 Maximala ljudnivåer vid deponering av gråbergpå södra upplaget 

Sammanfattningsvis visar beräkningarna på risk för överskridanden av både de ekvivalenta och 
maximala ljudnivåerna. Överskridandet av den maximala ljudnivån nattetid uppkommer vid 
deponering av gråberg på det västra upplaget som ligger nära bebyggelse. Tippning på det södra 
upplaget kan dock ske nattetid utan att riktvärdena överskrids. 
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12.2.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

För att uppfylla riktvärdena med avseende på den maximala momentana ljudnivån kan deponering på 
det västra gråbergsupplaget begränsas till dag- och kvällstid medan det södra upplaget kan användas 
alla tider på dygnet. 

För att uppfylla riktvärdena med avseende på ekvivalent ljudnivå för drift kvällstid måste 
verksamheten anpassas, till exempel genom att gå ner från 4 till 3 bergborraggregat. Bullret kommer 
då att minska i riktning mot väster så att ljudnivåerna vid husen sjunker under 45 dBA. Även 
riktvärdena med avseende på ekvivalent ljudnivå nattetid kan uppfyllas genom att gå ner från 4 till 2 
bergborraggregat. Man kan även anpassa deponeringen så att det enbart sker vid det södra upplaget 
nattetid. Efter dessa förändringar utsätts inga hus för en ekvivalent ljudnivå över 40 dBA som är 
riktvärdet för drift nattetid, se figur 12-2. 

Figur 12-2 Ekvivalenta ljudnivåer med två borraggregat samt deponering av gråberg vid södra upplaget 

Sprängarbeten kommer att utföras under dagtid. Oönskade överraskningseffekter undviks genom att 
bolaget informerar närboende och verksamhetsutävare i området om sprängtider. Sprängning kommer 
att ske under dagtid vid fasta tidpunkter efter varningssignal. Företrädesvis kommer 
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sprängningsverksamhet att ske under eftermiddag. Vallar och skännar kan vid behov komma att 
uppföras i syfte att begränsa ljudnivån. 

Som en del i tillståndet enligt MB föreskrivs villkor som anger de nivåer för buller och vibrationer 
som verksamheten måste följa. 

12.2.5 Sammanfattande bedömning 

Förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder och anpassningar av verksamheten vidtas kommer gällande 
riktvärden för externt buller att innehållas vid bostadsbebyggelse i närområdet. 

Ljudstörningen som uppkommer till följd av gruvverksamheten kan medför att vilda djur undviker 
området. Ljudstörningen kommer även att påverka renskötseln i området, se kapitel 9. 

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna på människors hälsa till följd av buller som måttliga 
förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder och anpassningar av verksamheten vidtas. I och med att 
gruvverksamheten avslutats upphör ljudstörningen. 

12.3 Vibrationer m.m... 

På uppdrag från JIMAB har Nitro Consult AB utfört en utredning om vibrationer, luftstötsvåg samt 
risk för stenkast vid den planerade dagbrottsbrytningen i Kallak Norra. Resultat från utredningen 
redovisas översiktligt i avsnitt nedan. Utredningen redovisas i sin helhet i bilaga F8. 

12.3.1 Vibrationer 

Vid sprängning uppkommer vibrationer. Hur stora vibrationerna blir i omgivningen beror framför allt 
på avståndet mellan sprängplatsen och objektet samt berggrundens egenskaper. Vibrationer fortplantar 
sig lättare i en tätare berggrund. Dessutom spelar sprängdjupet in på vibrationerna i markytan. Ju 
längre ner sprängningarna sker desto mindre blir vibrationerna vid markytan. 

Vid bedömning av den vibrationsutbredning som en dagbrottsverksamhet kan medföra har 
beräkningarna baserats på markförhållanden, sprängtekniska förutsättningar samt på empiriska 
samband från ett stort antal vibrationsmätningar och analyser vid bergtäkter och dagbrott i Sverige. 
Beräkningarna baseras på den maximalt samverkande laddningsmängden som förväntas uppkomma. 
Beräkningar har utförts med den största håldiametern som planeras vilket bedöms ge de högsta 
vibrationsnivåerna. Om mindre håldiametrar används vid något tillfälle så ger dessa lägre nivåer än de 
nu beräknade. 

Riktvärden för vibrationer enligt SS 460 48 66 sätts så att skador inte skall uppstå på byggnader och 
standarden gäller alla slags sprängningsarbeten såsom bergtäkter, gruvor och anläggningsarbeten. 
Riktvärdena tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på den som vistas i 
byggnaderna, inte heller till de risker för skador eller driftstörningar som kan uppstå på 
vibrationskänslig utrustning/anläggning. I standarden tas framförallt hänsyn till byggnadens: 

Undergrund
 
Vibrationskänslighet i konstruktion och material
 
Avstånd från sprängplats
 
Typ av verksamhet
 

Tillåten vibrationsnivå för byggnader anges normalt vid denna typ av verksamhet för avståndet 350 m 
(v350). Vid avstånd över 350 m är riktvärdena konstanta, d.v.s. riktvärdet för V350 gäller för 
avstånden 350 meter och längre. Som skadekriterium används vertikal svängningshastighet, mm/s. I 
utredningen har en översiktlig byggnadsinventering utförts och de parametrar som ligger till grund för 
beräkningen av riktvärden enligt SS 460 48 66 är att byggnaderna är grundlagda på morän samt att de 

Uppdragsnr:318828 HifabAB 

104(132) 



Miljökonsekvensbeskrivning - Kallak Norra 2013-04-24 

ingående byggnadsmaterialen är stenlbetong och trä. Avståndet från närmaste sprängning är mer än 
350 meter. Någon byggnad som bedöms som speciellt vibrationskänslig påträffades inte. Utgår man 
från ovanstående parametrar och antagandet att man kommer att spränga minst två salvor per vecka 
blir riktvärdet för att undvika teknisk skada' på byggnaderna 9 mm/s. 

I tabell 12-1 nedan redovisas resultaten från utförd vibrationsberäkning. 

]', b 1112 1 B k d 'b 'd 'd ba e - erlJ na e Vl rationer Vl spränJmzn/ll a/l' rottet Vl'd KallakJyndigheten 

Avstånd 8akomSalva Sida om Salva Framför Salva 
(km) (mm/s) (mm/s) (mm/s) 

2 1,6 1,2 0,8 

3 0,8 0,6 0,4 

4 0,5 0,4 0,3 

S 0,3 0,3 0,2 

6 0,3 0,2 0,1 

7 0,2 0,1 0,1 

Med bakom, framför samt sida om salva avses en punkt i förhållande till salvans utslagsriktning. 

12.3.2 Luftstötar 
Vid sprängning uppstår ett tryck i luften. Storleken på tryckvågen beror på ett flertal parametrar. 
Problem med luftstötvåg är framförallt relaterade till sprängning ovanjord. Nedan beräknade nivåer 
bygger på empiriskt framtagna ljudtrycksnivåer från ett stort antal kontinuerliga, mångåriga mätserier. 
Beräkningarna har utförts med den största håldiametern som planeras. Om mindre håldiametrar 
används vid något tillfälle så ger dessa normalt lägre nivåer än de nu beräknade förutsatt att även dessa 
hål är förladdade på ett korrekt sätt. 

Tabell 12-2 Beräknad [u{tstötvå/lor reflektionstrvck , vid sprängning i dagbrott vid Kallakjyndigheten 

240mm hål 

(km) Pa (N/m2
) 

Avstånd 

2 10-60 

3 5-40 

4 5-30 

S 5-25 

6 3-20 

7 3-15 

Vid de flesta sprängningarna kommer luftstötvågen att ligga i den lägre delen av spannet medan det 
vid något enstaka tillfälle kan komma upp till de högre nivåerna, detta till stor del beroende på 
meteorologiska men även till viss del sprängtekniska parametrar. 

12.3.3 Stenkast 
Vid produktionssprängning förekommer alltid stenkast, dock oftast i mindre omfattning och 
kastlängderna är inte speciellt långa och omnämns som "normal kastlängd" och bygger på ett 
kontrollerat sprängningsförfarande med normala säkerhetsåtgärder avseendeförladdning, tändföljd, 
bergrensning, borrhålsprecision, laddning av salvans första rad etc. Noggrannheten i utförandet av 
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dessa säkerhetsåtgärder är avgörande för hur stor risken är för stenkast samt hur långa kastlängder som 
kan förväntas och tillåtas och följaktligen för bedömningen av säkerhetsområdet. 

I Kallak Norra är planerna att, som störst, använda 240 mm borrhål i samband med sprängning. Med 
denna borrhålsdiameter har en teoretisk kastlängd på 1200 meter beräknats samt en "normalkastlängd" 
på mellan 120-400 meter beroende på om det är framför eller bakom salvan. Att använda den 
teoretiska kastlängden som säkerhetsavstånd är inte realistiskt och heller inget som man normalt gör 
vid liknande verksamheter då det är väldigt osannolikt att det kommer att inträffa så långa kast. Detta 
skulle i princip förutsätta att man gjort något fel i salvan. Vid normaldrift där man har bra 
sprängtekniska rutiner så är det ovanligt att sten kommer längre än det som inryms i begreppet 
"normal kastlängd". 

Som säkerhetsavstånd för mindre viktiga materiella ting kan därför de beräknade avstånden för normal 
kastlängd användas. För människor och annat med högt skyddsvärde rekommenderas att man har stora 
säkerhetsmarginaler. Därför rekommenderas att man som säkerhetsavstånd i dessa fall använder det 

/dubbla "normala kastavståndet", alltså ca 800 meter då man använder håldiametern 240 mm. 

12.3.4 Samlad bedömning 

Eftersom närområdet är glesbebyggt och någon bebyggelse inte finns i det direkta närområdet bedöms. 
inte vibrationer och luftstötvåg medföra några direkta omgivningsproblem.. Utförd 
vibrationsberäkning visar på förväntade nivåer upptill 1,6 mm/s vid bebyggelsen i Björkholmen och 
0,2 mm/s vid bebyggelsen i Randijaure. Nivåer av denna storlek rar anses som låga, utgör ingen risk 
för teknisk skada på byggnader och ligger med marginal under ett troligt miljövillkor. Beräknade 
nivåer är dock av den storleken att boende i vissa fall kan komma att märka av dessa, i vart fall i byn 
Björkholmen. Vid Parki Kraftstation har vibrationsnivån beräknats till 0,3 mm/s, vilket ligger långt 
under riktvärdet för teknisk skada som beräknats till 9 mm/s. Med andra ord är risken för negativ 
påverkan på dammanläggningen obefintlig. 

Utförd beräkning avseende luftstöt visar på förväntade nivåer på upp till 60 Pa, reflektionstryck, i 
Björkholmen och 15 Pa i Randijaure. Nivåer av denna storlek får anses som låga, utgör ingen risk för 
teknisk skada på byggnader och ligger väl under förväntat miljövillkor. Beräknade nivåer är dock av 
den storleken att boende i vissa fall kan komma att märka av dessa, i vart fall i byn Björkholmen. Vid 
Parki Kraftstation har nivån beräknats till 20-25 Pa reflektionstryck. 

Närmaste bebyggelse ligger på över 2 km avstånd från planerat brytningsområde vid Kallak Norra 
vilket är med marginal utanIör föreslaget skyddsavstånd om 800 m. Risken för stenkast utanför 
dagbrottet minskar med djupet i dagbrottet vilket medför att säkerhetsmarginalerna successivt utökas. 

Sammantaget bedöms risker för negativa konsekvenser för människors hälsa och säkerhet som 
obefintliga med avseende på vibrationer och luftstöt. Förutsatt att föreslagna skyddsavstånd beaktas 
kommer risken för skador till följd av stenkast att vara mycket liten. 
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12.4 Tillbud och haveri - säkerhetsrisker 
I avsnitt nedan ges en översiktlig beskrivning av tillbud och haverier som bör beaktas inför den 
planerade gruvverksamheten vid Kallak Norra. 

12.4.1 Dammhaveri och översvämning 

Det riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS) som 
utarbetat av kraftföretagen i Sverige i syfte att 
stödja företagens dammsäkerhetsarbete. 
GruvRIDAS, som är framtagen av 
branschorganisationen SveMin med utgångspunkt 
från RIDAS, ger specifika riktlinjer för 
gruvdammar. 

Enligt RIDAS ska dammägare ha god beredskap 
för att hantera de situationer som kan leda till 
dammbrott och en beredskapsplan tas fram för 
dammanläggningar i drift. Alla dammar ska 
klassificeras utifrån de konsekvenser som kan bli 
följden av ett dammbrott. Konsekvensklassningen 
avgör vilka säkerhetskrav som kommer att ställas 
på dammanläggningen. 

Konsekvensklassningen har ännu inte utförts för 
de planerade dammarna vid Kallak. Ytterligare 
utredningar och beräkningar kommer att krävas 
som grund för konsekvensklassningen. Dammarna 
kommer att instrumenteras och skyddsåtgärder 
kommer att vidtas enligt de krav som gäller för 
konsekvensklassningen enligt RIDAS. 

Som en del i gruvverksamheten vid Kallak Norra 
kommer dammar att anläggas kring området där 
deponering av sand kommer att ske. Den metod 
för sanddeponering som förordas i dagläget, så 
kallad förtjockad sanddeponering, vilket 
begränsar ytan för själva deponin. 

Metoden för deponering kommer att undersökas 
närmare inom ramen för en provanrikning som 
planeras utföras på bergrnateriai från kommande 
provbrytning av malmen. 

12.4.2 Kemikalieolyckor 
Sprängämnesförbrukningen i den planerade 
gruvverksamheten kan komma att medför krav på 
säkerhetsrapport enligt förordningen (SFS 
1999:38-2) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Konsekvensklassificering av dammar 

EnlJgt RIDAS - Riktlinjer för dammsäkerhet - ska 
dammar klassificeras utifrån den konsekvens som kan 

.bli följden av ett dammbrott. Dammens 
konsekvensklass avgör vilka dammsäkerhetskrav som 
ska uppfyllas. 

Konsekvensklass	 Konsekvens vid damm brott
 
utttryckt i sannolikhetsnivå
 
för skadeutfall
 

lA	 Hög sannolikhet för förlust av 
människoliv, 
eller 
Hög sannolikhet för: 
mycket allvarlig skada på 

viktiga samhällsanläggningar, 
betydande miljövärden 
eller 
Mycket stor ekonomisk 
skadegörelse 

18	 Sannolikheten för förlust av 
människoliv eller för allvarlig 
personskada är icke 
försumbar, 
eller 
Sannolikheten är 
beaktansvärd för: allvarlig 
skada på viktiga 
samhällsanläggningar, 
betydande miljövärde, 
eller 
Hög sannolikhet för: stor 
ekonomisk skadegörelse 

2	 Sannolikheten är icke 
försumbar för: beaktansvärd 
skada på 
sa mhällsa nläggningar, 
miljövärden eller ekonomisk 
skade 

3	 Sannolikheten är försumbar 
för skadeutfall enligt ovan 

I säkerhetsrapporten ska verksamheten beskrivas och risker identifieras. Säkerhetsrapporten ska vara 
ett "levande" dokument under gruvdriften i den operativa verksamheten och ska även innehålla ett 
handlingsprogram samt en plan för interna räddningsinsatser. En preliminär säkerhetsrapport kommer 
att tas fram till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
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All lagring och hantering av kemikalier kommer att ske enligt gällande föreskrifter. Beredskap ska 
f11U1as för omhändertagande av spill vid eventuell olycka. 

12.4.3 Brand 

Miljökonsekvenser vid en eventuell brand vid 
Kallak är svåra att redovisa. De flesta olyckor har 
en individuell karaktär, där de direkta 
miljökonsekvenserna inte kan redovisas samlat i 
generella termer. 

Ca 100 m3 diesel, vilket är ca en veckas 
förbrukning, kan komma att förvaras inom 
anläggningen för tankning av fordon. En station 
för detta kommer att anläggas som fOljer de krav 
som finns, vilket bland annat innebär att 
cisternerna kommer att vara invallade. I övrigt 
kommer inga kemikalier som är brandfarliga att 
hanteras i större volymer. 

Byggnader inom industriområdet som inrymmer 
anrikningsverk, kontor, verkstäder, 
omklädningsrum mm kan antändas och brinna vid 
olycka. Övriga anläggningar såsom sandmagasin, 
gruvan och gråbergsupplag kommer inte att kunna 
brinna. 

12.4.4 Övriga risker 

Bräddning från klarningsmagasinet 
Bräddning från klarningsmagasinet kan uppstå vid 
extrem nederbörd. Vid högre flöden kan bräddning 
ske via så kallat nödutskov. Utformning och 
placering av nödutskov är inte fastställt i dagsläget. 
Bräddvattnet kommer att vara utspätt med stor 
mängd regnvatten och ingen ytterligare rening 
bedöms nödvändig. 

Läckage av drivmedel 

Miljöeffekter från bränder 

Miljöeffekter från bränder orsakas av släckvatten och 
rök. På sikt kan även kvarvarande brandrester påverka
 
miljön genom förorening av mark och kanske även
 
grundvatten. Hur stor miljöpåverkan av rök och
 
släckvatten blir är beroende av vilka ämnen som finns
 
närvarande samt halterna av dessa ämnen. Halterna
 
är i sin tur beroende av utspädning.
 

Främst kommer branden att emittera sot, koloxid och
 
oförbrända kolväten i röken vid sidan om aska,
 
koldioxid och vatten. Vissa komponenter kan
 
förstärka miljöeffekterna såsom klor, svavel och kväve
 
samt deras föreningar t.ex. syror och salter.
 
Släckvattnet kommer att delvis tvätta ut rökgaserna.,
 
delvis lösa och slamma upp föroreningar från de fasta
 
brandresterna.
 

Rökens miljöeffekter som sällan är akuta, kan delas
 
upp kring effekter av nedfallande partiklar, effekter av
 
organiska nedbrytbara ämnen samt effekter av
 
oorganiska ämnen. Dessa effekter uppträder med
 
olika lång inkubation. Ett stort nedfall av sot och
 
andra partiklar kan genom att partiklarna täcker en
 
yta medföra grava skador på vegetationen. Dessa
 
skador är emellertid kortvariga eftersom partiklarna
 
efterhand kommer att spolas undan av regn. Senast i
 
samband med nästa vårs lövsprickning kan
 
växligheten återhämta sig.
 

De sekundärutsläpp som kan tänkas ske utgörs av
 
kemikalier som kommit lös i samband med
 
lagringstankar rämnat eller brunnit upp. Det är främst
 
kolväten i diesel och eldningsolja som kan orsaka
 
negativa miljöeffekter i samband med läckage.
 

Vid bränsledepån inom industriområdet samt inom verksamhetsområdet kan tillbud och haverier i 
maskinparken medföra läckage av drivmedel, hydraulolja och likande. Det kan även uppstå läckage i 
samband med tankning inom industriområdet. Dieseltankar kommer att vara invallade och läckage 
från dessa kan inte spridas. Absorptionsmedel som kan begränsa spridning ska finnas tillgängligt i 
fordon och vid tankställen. Avskärande och uppsamlande diken runt olika anläggningsdelar begränsar 
spridning av eventuellt läckage via ytvatten. Oljerester i ytvatten kan avskiljas i med länsar i 
processvattentanken och/eller olj eavskiljare. 

12.4.5 Atgärder för att minska negativ påverkan 

Vid utformning och byggnation av dammanläggningar kommer höga kravatt ställas på dammsäkerhet 
och långtidsstabilitet. Design och instrumentering för övervakning kommer att installeras i enlighet 
med branschstandard (riktlinjer från SveMin samt GruvRIDAS). En DTU-manual (Drift-, 
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Tillståndskontroll och Underhållsmanual för dammanläggningar enligt RIDAS) kommer att tas fram 
för att säkerställa dammarnas funktion under drift. 

Minimering av risken för olyckor och oavsiktliga utsläpp av farliga ämnen kommer att hanteras genom 
egenkontroll vid såväl utformning som drift av anläggningarna. Överföring av vätska från 
transportfordon tilllagringstankar kommer enbart att göras i anvisade och avgränsade områden som är 
utrustade med lämpliga fundament, invallningar och slutna dräneringssystem. Invallning av 
förekommande lagringstankar skall inrymma upp till 100 % av största cisternens volym och 10 % av 
övriga lagringstankars volym. 

Lagring av råvaror och kemikalier kommer att ske enligt gällande föreskrifter. Utrustning för 
hantering av spill och olyckor ska alltid finnas tillgängligt. Byggnader och anläggningar kommer att 
byggas enligt gällande krav på brandskydd. 

Olycksfall med omgivningspåverkan eller människor inblandade kommer att rapporteras till 
myndigheter enligt gällande lagstiftning. 

12.4.6 Samlad bedömning 

Utformning av verksamhetens deponering av sand är i ett tidigt skede och konsekvenserna vid 
damrnbrott vid Kallak Norra har ännu inte klassificerats. Beroende på klassificeringen kommer krav 
att ställas på darnmsäkerhet vid såväl byggnation som driftfasen. 

En miljörisk som kan påverka omgivningen bedöms orsakas aven brand i någon byggnad eller 
anläggning. Denna risk är i nivå med de flesta andra industrier som förvarar diesel eller eldningsolja. 
Påverkan på omgivningen bedöms i första hand ske lokalt vid anläggningens närområde. 
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13 KONSEKVENSER FÖR RENNÄRING OCH ANDRA INTRESSEN I NÄROMRÅDET 

13.1 Rennäring 

Inför ansökan om bearbetningskoncession får Kallak Norra har en rennäringsanalys sammanställts av 
Swedish Geological AB. Avsnitt nedan baseras på information och resultat från rennäringsanalysen 
som redovisas i sin helhet i Bilaga Fl. 

13.1.1 Metod 
Bedömning av konsekvenser har skett utifrån den information som kunnat samlas in under rådande 
förutsättningar och är baserat på: (i) litteraturstudier; (ii) data som tillhandahålls av Länsstyrelsernas 
GIS-tjänst; (iii) jämförande studier av resultaten av andra undersökningar gjorda som del av JlMABs 
MKB arbete; (iv) informationsmöten som hållits med vissa av qe potentiellt berörda samebyarna samt 
med personal på Länsstyrelsens kontor i Jokkmokk. (' 

l 

13.1.2 Verksamhetens påverkan 
Ianspråktagande av mark 
Det område som ansökan om bearbetningskoncession omfattar ligger helt inom Jåhkågasska tjielIdes 
åretruntmarker och utgör ca 100 ha. Detta område överlappar inte någon del av de områden som är 
klassade som riksintresse för rennäringen och det utgör endast ca 0.04% av Jåhkågasska tjielIdes 
åretruntmarker. 

( 

Enligt nuvarande planer vad gäller positionering av dagbrott samt anslutande infrastruktur och 
avfallsanläggningar så bedöms det att området som kommer att stängslas av och/eller på annat sätt bli 
otillgängligt för renskötseln under gruvans drift kommer att utgöra en area om ca 2 000 ha. Detta 
område kommer överlappa tre områden som är klassade som varande av riksintresse får renskötseln i 
Jåhkågasska tjiellde, nämligen: en flyttled som går utmed södra delen av halvön skärs av, samt två 
rastbetesområden som ligger direkt söder om det planerade dagbrottet blir helt eller delvis 
otillgängliga. 

Undvikelse p.g.a. buller 
Gruvverksamheten kommer att ge upphov till buller som sprids bortom koncessionsområdet. Detta 
buller kommer i sin tur bidra till att skapa en s.k. undvikelsezon, d.v.s. ett område som renar i någon 
mån undviker att vistas i (allt ifrån helt till delvis). 

Undvikelsezonen i sin totalitet kan härröra från en rad faktorer, t.ex. från människor i rörelse, damm 
och buller. Buller är. dock den av de störande aspekterna som kan beröra större områden utanför 
gruvområdet. Resultaten av bakgrundsmätningar som gjorts i området gav bullernivåer från 25 till 55 
dB (A) varför det bedöms relevant att använda 40 dB(A) som riktvärde för att bedöma storleken på 
den undvikelsezon som skapas p.g.a. buller runt gruvan. 
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Kärnområden
 

FlyttJed. rast, ej riksinl 

: : :: Sameby gräns 

Figur 13-i	 illustration som visar områdena som är riksintresseklassade, den ansökta 
bearbetningskoncessionen, samt de maximala områden som kommer att beröras av 
ekvivalenta bullernivåer >40 dB(A) vid en framtida gruvdrift i området runt Kallak 

I bullerstudien (Bilaga F7) beräknas den area som kommer beröras i ett skede då brytning sker utan 
den bulleravskärmande effekt som följer av att brytningen senare sker på en allt lägre nivå under 
markytan. Den area som någon del av dygnet berörs av ekvivalenta nivåer på över 40dB (A) beräknas 
till ca 2 420 ha. Detta område överlappar i sin tur ett 530 ha stort område som är utpekat av sametinget 
som riksintresse för rennäringen i Jåhkågasska tjiellde (motsvarande 0,5 % av samebyns totala 
riksintresseklassade områden inom åretruntmarkerna): 

Sydväst om koncessionsområdet finns två områden av riksintresse för rennäringen som 
används som rastbete. 

Vid Parkijaurs södra strand finns ytterligare ett rastbete av riksintresse för rennäringen som till 
del faller inom gränsen för 40 dB. 

Ca 3km norr om koncessionsområdet går en flyttled och 2 km söder om koncessionsområdet 
går ytterligare en flyttled; den södra av dessa skärs av utav områden med buller, medan den 
norra berörs delvis av liknande bullernivåer. 
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Undvikelse p.g.a. vibrationer och luftstötar 
Sprängningar vid gruvan kommer att ge upphov till vibrationer och luftstötar. Nitro Consult har 
genomfört en utredning om hur dessa kommer att påverka miljön i närheten av gruvan, se avsnitt 12.3 
ovan samt bilaga F8. . 

Beräkningarna indikerar att de planerade sprängningar av 25-90 ton ANFO sprängämneunder 2-3 
sprängningstillfållen per vecka kommer ge vibrationer om 0,8 - 1,6 mm/s på ett avstånd av 2 km från 
gruvan. Dessa relativtsmå vibrationer som sker vid ett fåtal tillfållen varje vecka bedöms utgöra en 
jämförelsevis begränsad form av störning för renar som befinner sig i området. På ett likande sätt 
bedöms de luftstötar som kommer att upplevas utgöra en jämförelsevis mer begränsad form av 
störning för renar. Sprängningar och luftstötar kommer troligen att ge upphov till en direkt men snabbt 
övergående skrämsel och/eller flyktreaktion. Störningar från buller (se ovan) bedöms vara 
jämförelsevis mer signifikanta. 

Malm- och andra transporter 
Förutom transporter som äger runt på själva gruvområdet samt transporter till och från området som 
rör personal samt utrustning och drivmedel etc., så måste produkten (järnslig) transporteras ut till 
kund. Transport av malm (slig) kommer att helt dominera över de andra typerna av transporter vilket 
gör att man, som en god första approximation, kan begränsa analysen av effekten av transporten på 
rennäringen till just malmtransporterna. 

TIMABplanerar att transportera malmen till Malmberget/Gällivare och därefter vidare på Malmbanan 
mot Narvik eller Luleå. Ett antal alternativ finns och dessa belyses i transportutredningen, se bilaga E4 
till Teknisk beskrivning. I korthet kan transporterna utföras antingen per tåg eller lastbil, eller genom 
en kombination av de två. 

De transportvägar som "genar" från Kallak för att ansluta till inlandsbanan i trakten kring Porjus 
bedöms ej vara troliga utan analysen nedan utgår från transport till Jokkmokk och därefter norrut mot 
Gällivare och att antingen tåg eller lastbil används. Tåg ses för närvarande som huvudalternativ. 

Transportbehovet för malm är i storleksordningen 15-17 000 ton per dygn. Om transporterna utförs 
med 90 tons lastbilar innebär detta upptill 180 fordon per dag från Kallak och lika många fårder i 
andra riktningen. Om istället transporterna sker på järnväg så resulterar det i storleksordningen 3-4 
tågekipage om dagen, med returfårder blir det ett ekipage var 3:e timme. Givet dessa fakta så står det 
klart att graden av påverkan på rennäringen som kommer av transporter kommer att i hög grad bero på 
vilket transportsätt som väljs. Beslut om dessa frågor kommer att tas längre fram i processen och ( 
kommer dessutom att utvärderas grundligt i en kommande miljöprövning. Dock står det klart att om 
lastbilstransport väljs för del eller hela vägen så kommer de vägar som då användas bli livligt 
trafikerade och detta får då som följd en märkbart större påverkan på rennäringen, i jämförelse med 
påverkan om tågtransporter skulle användas. 

Påverkan på luft- och vattenkvalitet 
Renar behöver luft och vatten av god kvalitet. Signifikant påverkan på luftkvaliteten från en gruva av 
den typ som föreslås bedöms endast kunna ske till följd av damning. Damning kommer kunna uppstå 
främst: i dagbrottet; p.g.a. av sprängningar och transporter av malm och gråberg inom gruvområdet; i 
kross (och ev. sovrings-) verk; samt genom uppblåst damm från sandmagasin och gråbergsupplag. 
Materialet i fråga anses ej vara farligt vare sig vad gäller partikelstorlek (låga halter av material med 
diameter <10 mikron) eller komposition (låga halter metaller och andra potentiellt hälsovådliga 
ämnen). Därför bedöms den potentiella effekt som uppstår på renskötseln i området till övervägande 
del bestå i den irritation som uppstår till följd av damningen. Hur allvarlig denna påverkan blir beror 
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aven kombination av naturliga förhållanden (främst vindstyrka och riktning) samt de tekniska 
lösningar som llMAB föreslår använda för att reducera damning. 

Givet att malmen och gråberget som bryts innehåller endast låga halter av potentiellt toxiska ämnen 
(metaller, metalloider) så bedöms påverkan på nedströms vattenkvaliteten vara mycket begränsad. 
Erfarenheter från liknande dagbrottsgruvor visar att den mest påtagliga formen av kontaminering från 
llMABs gruva förmodligen kommer vara i form av förhöjda kvävehalter, främst i form av ammonium, 
som härrör från sprängningsarbetena. Ökade kvävehalter kan bidra till övergödning och rubbningar i 
den naturliga näringsbalansen, vilket i sin tur skulle kunna påverka renskötseln. Dock bedöms fosfor 
vara det naturligt begränsande näringsämnet i området vilket gör att risken för övergödning till följd 
av kvävetillskott bedöms som liten. 

Konsekvenser för renskötarna och renskötseljöretagen 
Den påverkan som beskrivs ovan kommer sammantaget att ha konsekvenser på renskötseln i 
Jåhkågasska tjiellde och angränsande samebyarna. Själva gruvans verksamhet ligger helt inom 
Jåhkågasska tjiellde och den kommer därför främst att beröra renskötarna i denna sameby. Vissa 
indirekta effekter kan dock komma att upplevas av renskötare i angränsande byar. Vidare, transporten 
av malm samt förnödenheter/utrustning/personal till och från gruvan kommer att direkt påverka 
renskötarna i alla Jokkmokksbyarna. 

Påverkan av gruvan på renskötarna kommer främst att vara i form av merarbete med ökad stress och 
oro, samt i vissa fall säkerligen en försämrad lönsamhet för renskötseln. Vidare, kan förlust av 
betesmark leda till behov av stödutfodring eller andra åtgärder som kostar pengar och således 
försämrar den långsiktiga bärigheten i den nuvarande formen av renskötsel. 

13.1.3 Kumulativ påverkan 

De olika projekt som planeras, samt de som redan fmns inom gränserna för samebyarna runt 
Jokkmokk - skogsbruk, mineralprospektering, vindkraft, turistanläggningar - försvårar situationen för 
renskötseln. Många aktiviteter som när de bedöms enskilt kan anses ha liten eller kanske acceptabelt 
liten effekt på rennäringen kan, tillsammans med andra aktiviteter, få en betydande och skadlig 
kumulativ effekt. 

Effekter av klimatförändringar har upplevts de sista två årtiondena. Det anses allmänt att förr var 
vintrarna kallare och mer stabila; nu är det oftare ett mer varierat vinterklimat med ömsom kyla och 
ömsom blidväder som gör att betesförhållandena blir besvärliga, med ett ökat behov för stödutfodring. 

All betesmark är värdefull för en samebys möjligheter att bedriva en rationell renskötsel. Vidare, om 
ett område används ett år eller inte beror på betesförhållanden och på tidigare användning av området. 
En del år behöver områden som använts återhämta sig för att undvika betesslitage. Förluster av 
betesmark och försämrad lönsamhet kan indirekt påverka hållbarheten i rennäringen och kan innebära 
att antalet renar måste minska. Det kan innebära att enskilda individer känner sig tvingade att sluta 
med renskötsel. Minskade möjligheter att bedriva renskötsel innebär också en avmattning av den 
samiska kulturen, då renskötseln är mycket starkt associerad med samisk kultur i Sverige. 

13.1.4 j1kyddsåtgärder 

Förhållningssätt rörande rennäringen 
Utgångspunkten är att rennäringen i de berörda samebyarna skall kunna fortgå och att skada för 
rennäringen i första hand ska förebyggas och minimeras och där så ej är möjligt kompenseras. 

Ett visst men hittills begränsat informations- och åsiktsutbyte har skett mellan llMAB och de berörda 
samebyarna. Detta utbyte bör förstärkas betydligt, och en fortgående process etableras. 
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Utbildning och informationsutbyte 
För att minska risken för missförstånd, problem eller.konflikter är det viktigt att all personal engagerad 
i gruvverksamheten får lära sig hur berörda samebyarna använder sig av marken runt den tilltänkta 
gruvan och hur projektet kan komma att påverka dessa markanvändningsmönster. Det är viktigt att 
företaget har förståelse för vad som är renbete och att markvegetationen i största möjliga mån 
återetableras efter arbeten. Detta för att området ska kunna nyttjas som renbete i framtiden och även 
när gruvan en dag kan komma att avslutas och återställas. 

Det är eftersträvansvärt att samebyarnas medlemmar också ges möjlighet att förstå gruvans 
verksamhet så att man på detta vis kan undvika onödiga negativ påverkan på renskötseln, t.ex. bör 
renägarna få kontinuerlig information om projektets utveckling. 

För att förebygga skada bör medlemmarna i samebyarna i möjligaste mån vara med och påverka 
utformningen av gruvans olika anläggningar, för att minimera de effekter som kan uppstå. 

Möjliggörande av dialog 
HMAB och samebyarna bör konuna överens om en arbetsmetod som gör det möjligt för samebyarna 
att delta i den fortsatta planeringen av gruvprojektet. Aspekter av vikt i en sådan överenskommelse 
innefattar samebyarnas merkostnader som uppstår till följd av projektet. 

Praktiska åtgärder 
De åtgärder som kan bli aktuella att genomföra för att minska påverkan på samebyarna måste 
definieras i en dialog med dessa. Några av de områden som därvid bedöms relevanta redovisas 
kortfattat i det följande. 

Val av transportlösning 
Valet av transportlösning -lastbil/landsväg eller tåg - är det mest betydande val som HMAB har vad 
gäller att reducera konsekvenserna för rennäringen. En lösning som är baserad påjämvägstransport 
bedöms innebära en mindre betydande påverkan på rennäringen än en lösning som bygger på transport 
på landsväg. 

Avveckling och efierbehandling 
Moderna gruvprojekt, även om de i många fall bedrivs över flera årtionden innebär likväl ett i tiden 
begränsat användande av mark. Lagen kräver att området som berörs skall efterbehandlas, vilket 
innebär att större delen av de områden som ej fungerar som renbete under gruvdrift skall kunna 
användas igen efter nedläggning och efterbehandling. 

En plan rör efterbehandling av gruvan måste utarbetas redan i ett tidigt skede. Efterbehandlingen kan 
ske genom en modellering av landskapet samt naturanpassning av gruvverksamhetens anläggningar 
(gråbergsupplag, sandmagasin och industriområde m.m.). Berörda samebyar bör ges möjlighet att 
påverka valet av metod för efterbehandling. 

Resurser måste kontinuerligt avsättas för att återställande ska kunna ske vid vilket givet skede som 
helst under drift. Även i det fallet gruvan inte blir av skall de ingrepp som skett i samband med 
planering kunna åtgärdas. Bolaget konuner därför att vara skyldigt att ställa en ekonomisk säkerhet för 
att säkerställa att efterbehandling kommer att ske. 

UtfQrmningav gruvan och dess industriområde 
Den utfonnning som väljs vad gäller placering av anrikningsverk, gråbergsupplag, vägar etc är av stor 
betydelse vad gäller att minimera konsekvenserna för renskötseln. Det är av stor vikt att gruvområdet 
är så litet som möjligt och att de således upptar så små betesmarker som möjligt. 
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Stängsel och ekodukter 
Gruvprojketet kommer leda till att servicevägar anläggs. Vidare kommer trafikvolymen på 
Kvikkjokkvägen att öka och eventuellt byggs även ett järnvägsspår. Detta innebär ökade risker för 
renpåkömingar samt att betesmarker splittras upp i mindre delar. Således kommer det finnas ett behov 
att etablera relevanta skyddsstängsel (samt att underhålla dessa över tiden). 

Det är vidare möjligt att det finns behov att etablera ekodukter som gör det möjligt får renar att säkert 
passera gruvan och dess transportrelaterade infrastruktur. Ekodukter kan vara designade för olika 
ändamål, exempelvis kan de vara betydande konstruktioner med stor bredd som tillåter att en hel 
renhjord kan passera under flytt eller mindre konstruktioner som tillåter enskilda renar att passera 
under "fri strövning". Planering av placering och utfonnning av denna typ av konstruktioner bör, 
naturligtvis, göras i nära samarbete med berörd sameby. 

Planering av anläggningsarbeten 
De anläggningsarbeten som utförs bör om möjligt göras under de perioder då det är minst störande får 
renskötseln, t.ex. under sommarhalvåret då renarna mestadels befinner sig längre västerut. 

13.1.5 Samlad bedömning - konsekvenser för rennäringen 

Den forskning som finns tillgängligt rapporterad gör det inte möjligt att göra några säkra uttalanden 
rörande de konsekvenser för rennäringen som skulle följa av etableringen aven gruvverksamhet vid 
Kallak Norra. Det finns ett generellt stort behov av forskning som kan klarlägga hur den svenska 
renskötseln påverkas av projekt av olika slag, inklusive gruvor. Till dags datum finns det dock inte 
något dokumenterat exempel på att en svensk sameby har tvingats lägga ned sin verksamhet p.g.a. 
påverkan från ett eller flera industriprojekt. Relevanta exempel på stora industriprojekt som nu 
samexisterar med rennäringen inkluderar gruvor i Västerbotten (Bolidens gruvor, Svartliden etc.) och i 
Norrbotten (Aitik samt LKABs järnmalmsgruvor) samt historiska exempel på gruvor i fjällmiljö 
(Stekenjokk, Laisvall). 

Betydande ingrepp har skett i renskötselmarkerna i form av vattenkraftsutbyggnad och modernt 
skogsbruk. I samtliga fall har berörda samebyar lyckats anpassa sin verksamhet så att renskötseln har 
kunnat fortsätta. Det totala antalet renar i Sverige har inte minskat på de mer än hundra år för vilka 
tillförlitlig statistik finns. Renantalet år 1900 var ca 250000; ungefärligen samma mängd renar har 
funnits under de senaste åren. 

Den ansökta koncessionen, gruvan och dess anläggningar upptar jämförelsevis små områden av 
Jåhkågasska tjielIdes renbetesmarker. Gruvan är dock belägen på så sätt att den i de östra delarna av 
samebyns åretruntmarker kommer att skära av samebyns nordligast liggande flyttleder. Projektet 
kommer vidare att leda till att samebyn går miste om två viktiga rastbetesområden, samt att ytterligare 
ett rastbetesområde bli påverkat. Således kommer flytten förbi området att försvåras och detta är 
speciellt problematiskt vad gäl1er vårflytten till fjällen, då vajorna är dräktiga och störningskänsliga 
och då lastbilstransport inte bör företas. Även höstf1ytten försvåras då renar vanligtvis dels passerar 
området, dels stannar där för bete och vila. Gruvan i sig utgör även ett hinder för den fria strövningen 
och kan därför ha som konsekvens att hindra renar från att passera gruvan. Renar kan, t.ex. bli kvar i 
vinterlandet under våren och möjligen då skapa indirekta problem på grönskande åkrar vid 
jordbruksfastigheter. 

Truckar, lastbilar, krossar och den verksamhet som uppkommer till följd av gruvan kommer att orsaka 
bullerstörningar som i sin tur kommer att påverka renarna. Detta leder till att renar undviker området; 
endast de mer stresståliga individerna kan beta i närheten och betesområden som inte är direkt 
upptagna av gruvrelaterad verksamhet kan ändå inte fullt nyttjas för bete. 
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Betesområden i och runt gruvverksamheten kommer alltså ej längre kunna nyttjas. Det bete som 
kommer att påverkas är vinterbete som periodvis varje år används aven vintergrupp. Tillgången till 
vinterbete anses ofta vara begränsande för hur många renar en sameby kan ha - vinterbetet är så att 
säga renskötselns "flaskhals". Beroende på vilken design och logistiklösning som väljs för gruvan och 
dess industriområde så skulle upptill 2 000-2 500 ha av Jåhkågasska tjielIdes vinterbetesmarker 
komma att blockeras för användning under den tid gruvan är aktiv. 

Den ökade aktiviteten i området kan allmänt få som följd att Jåhkågasska tjiellde renar störs och att de 
i en ökande grad förvirrar sig in på vägbanor, med en ökning av renpåkörningar som följd. Ökningen 
av trafikvolymen samt anläggandet av nya servicevägar kommer likaledes att leda till ökade risker för 
renpåkörningar. 

Störningar innebär ökad risk spridning och risk för att renar beger sig till grannsamebyar med 
sammanblandning av renhjordar som följd. Då Jåhkågasska tjiellde inte kommer att kunna nyttja 
området runt projektområdet som förut så kommer den vintergrupp som specifikt använder området att 
behöva använda andra betesområden. Det kan då bli trängsel och eventuellt sammanblandningar av 
renar när denna grupp måste klämma in sig i andra gruppers områden. Sammanblandning, i sin tur, 
leder till extra skiljningar och merarbete. Vidare kommer en störning av denna typ att få följdeffekter 
på övriga årets renbetescykel. 

Transporterna till och från gruvan kommer att i olika mån påverka de andra samebyarna. Störningen 
kommer vidare att bli betydligt större om lastbilsbaserad malmtransport väljs än vid transport på 
järnväg. En möjlig transportväg löper i gränsområdet mellan Sirges och Jåhkågasska tjiellde, österut 
från gruvområdet mot Jokkmokk och därefter norrut mot Gällivare. En sådan transportkorridor skulle 
kunna leda till att de östra delarna av Sirges och Jåhkågasska tjielIdes åretruntmarker delas upp, samt 
att risken för renpåkörningar ökar. Från Jokkmokk och norrut löper sedan en möjlig transportkorridor 
över "Jokkmokkbyarnas" vinterbetesmarker, samt Sierris renbetesmarker. Även härkommer effekten 
att bli att samebyarnas betesområden delas upp och risken för renpåkörningar kommer att öka. Som 
nämnts ovan, om järnvägstransport väljs så kommer dessa störningar bli mindre betydande i 
jämförelse med transport på lastbil och landsväg. 

13.1.6 Närboende 

Kallakgruvan ligger på en halvö mittemellan de två byarna Björkholmen och Randijaur. Närmaste 
bostadsbebyggelse ligger i Björkholmen på ca 2 km avstånd från verksamheten.Närboende kan 
komma att påverkas av ljud- och synintryck i närområdet till verksamheten. Verksamheten kommer 
dock att anpassas så att gällande riktvärden för buller vid bostadsbebyggelse kan innehållas. 

Damning från verksamheten kan påverka närboende beorende på väder och vindfårhållande. Risk för 
damning uppstår framfår allt vid perioder med frystorka på senhösten och förvintern innan snön 
kommit samt under torra perioder sommartid. Åtgärder får att minimera risken spridning av partiklar 
kommer att vidtas. 

Boende i Björkholem kommer att påverkas av att nuvarande tillfartsväg tas i anspråk för den planerade 
gruvverksamhetens anläggningar. En ny tillfart från Kvikkjokksvägen kommer att skapas direkt norr 
om fyndigheten.Boende i byarna kommer även att påverkas indirekt av ett ökat antal transportrörelser 
längs väg 805, vilket innebär en ökad risk får trafikolyckor. Trafiksäkerhet är en viktigt del i den 
fortsatta planeringen av infrastrukturlösningar och åtgärder kan komma att behöva vidtas. 

Det ökade personalbehovet fårväntas gynna den lokala handeln och serviceanläggningar. Även 
behovet av samhällsservice i form av skolor och sjukvård kan komma att öka. 
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Konsekvenser för människors hälsa och säkerhet beskrivs närmare i kapitel 12 nedan. 

Efter avslutad verksamhet kommer området att efterbehandlas till naturmark med nya höjdformationer 
och en ny sjö. När gruvdriften avslutats upphör även källor tillljudstörningar och damning. 
Allmänheten ska på sikt kwma vistas i området utan risk. 

Närboende kommer att påverkas av Ijud- och synintryck från gruvverksamheten samt vibrationer och 
luftstötsvågor i samband med sprängning (2-3 gånger per vecka). Störande partikelspridning till 
närliggande bostadsbebyggelse kan uppstå vid perioder med frystorka på senhösten eller torrperioden 
på sommaren. Åtgärder kommer att vidtas för att minimera risken for negativ påverkan på närboende 
under gruvdriften. Sammantaget bedöms påverkan på närboende som måttlig. 

13.1. 7 Friluftsliv och rekreation 

Inom Jokkmokks kommun finns ett flertal turistforetag som är inriktade på ''vildrnarksturism'', 
framförallt guidning och olika typer av friluftsaktiviteter. Längs Lilla Luleälven, mellan Jokkmokk 
och Kvikkj okk arrangeras kanotturer. 

Ett ca 1 500 ha stort markområde mellan byarna Björkholmen och Randijaur, som i dagsläget delvis 
nyttjas som rekreationsområde för bär- och svampplockning m.m., kommer att tas i anspråk för 
verksamhetens anläggningar. Utöver detta uppkommer buller och damning som kan komma att 
påverka områden utanför själva verksamhetsområdet. I samband med sprängning uppkommer 
vibrationer och luftstötvågor som även de kan upplevas störande. Dessutom finns även risk för 
stenkast i samband med sprängning och ett säkerhetsavstånd om 800 m från brytningsområdet har 
foreslagits, se avsnitt 12.3. 

Det markområde som tas i anspråk kommer inte att kunna nyttjas direkt for rekreation och/eller 
friluftsaktiviteter. Områden i gruvverksarnhetens närhet kan även de komma att påverkas av bland 
annat buller, vilket kan gör det mindre attraktivt som rekreationsområde. 

Från sjön Parkijaur kommer gråbergsupplag på sikt komma att bli synliga från sjön Parkijaur, vilket 
forändrar upplevelsen for kanotturism. Det bedöms dock inte föreligga någon direkt säkerhetsrisk får 
kanotturism i samband med gruvdriften. 

Konsekvenserna för friluftslivet i Jokkmokk bedöms som små då verksamhetsområdet upptar en 
förhållandevis lite yta i jämförelse med befintliga naturområden i kommunen. Påverkan på möjlighet 
till rekreation och friluftsliv i det direkta närområdet till verksamheten bedöms som måttliga. Efter 
avslutad gruvdrift kommer området att åter kunna nyttjas for friluftsliv och rekreation. 

I samband med handläggning av ansökan om provbrytning framkom synpunkter om att en eventuell 
gruvetablering skulle kunna påverka turistnäringen och kommunens image som "vildmarkskommun" 
negativt. Denna synpunkt är svår att värdera. Erfarenheten från andra gruvorter (t.ex. Kiruna och 
Gällivare) visar att gruvetableringen inte medför att antalet hotellnätter och turistsatsningar i 
närområdet minskar utan att mönstret kan vara det omvända, d.v.s. att en gruvetablering är positiv for 
turismen i området. 

Verksamhetsområdet kommer inte att vara direkt tillgängligt for rekreation och friluftsliv. Störningar i 
närområdet i form av buller kan göra att omkringliggande marker tappar sin attraktionskraft får 
rekreation. Intrycket vid kanotturism på Parkijaur kommer att förändras vid passage söder om 
fyndigheten. Det bedöms dock inte föreligga någon direkt säkerhetsrisk for kanotister eller andra som 
vistas på de stora sjöarna till följd av gruvverksarnheten. Sammantaget bedöms påverka på friluftslivet 
som måttlig. 
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13.1.8 Jakt ochjiske 
Området kring fyndigheten ingår i Jokkmokks jaktvårdskrets. På området jagas i dagsläget älg, småvilt 
och fågel. Älgjaktlag samordnas av markägare och berörda samebyar. 

Verksamhetsområdet markanspråk beräknas uppgå till ca 1 500 ha. Området som tas i anspråk 
kommer inte att kunna nyttjas för jakt av säkerhetsskäl. Störningar i form av bland annat buller och 
vibrationer samt mänsklig närvaro kommer vidare medföra att vilda djur söker sig bort från 
närområdet, vilket kan innebär attjaktmöjligheterna uteblir i ett större område i samband med själva 
brytningen. Efter avslutad gruvverksamhet kommer området att efterbehandlas som naturmark och 
jakt kan återupptas. 

I sjön Kallakjaure har fisk inplanterats och det förekommer även fiske i Abborrtjämarna i närheten av 
fyndigheten. Dessa vattendrag kan komma att tas i anspråk av gruvverksamheten under driftsfasen. 
Efter avslutad gruvdrift kommer sjöarna att efterbehandlas så att de åter kan fungera som fiskevatten. 
Fisket i de större sjöarna bedöms inte direkt påverkas av gruvbrytningen. Eventuellt överskottsvatten, 
som kan komma att avledas mot Parkijaure alternativt Randijaure, bedöms hålla en god kvalitet. 
Överskottsvatten ska kontrolleras genom provtagning innan eventuella utsläpp. 

Påverkan på jakt och fiske bedöms sammantaget som måttliga. Kompensation kan dock komma att 
utgå för de jaktmarker som tas i anspråk. 

Jaktmarkerna kommer att minska i området till följd av dels markanspråket dels att vilda djur söker sig 
bort från verksamhetens närområde. Fisket i de stora sjöarna bedöms inte påverkas av verksamheten. 
Sjöarna Kallakjaure och Abborrtjärnarna kan komma att tas i anspråk av gruvverksamheten. 
Sammantaget bedöms dock påverkan på jakt och fiske som måttliga och mycket geografiskt 
begränsade. 

13.1.9 Skog- och jordbruk 
Det planerade verksamhetsområdet utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av myrmark. Under 
driftsfasen kommer aktivt skogsbruk inte att kunna ske på det markområde som tas i anspråk för 
verksamhetens anläggningar. Efter avslutad verksamhet kan aktivt skogsbruk återupptas inom 
området. Kompensation kommer att utgå till berörda skogsägare. 

Ingen jordbruksmark kommer att beröras direkt av den planerade verksamheten. 

Skogsmark kommer att tas i anspråk av verksamhetens anläggningar. Kompensation kommer att utgå 
till berörda markägare. Inga jordbruk förekommer i området. Påverkan påjord- och skogsbruket 
bedöms som liten. 

13.1.10 Intilliggande verksamheter 
De finns tre aktiva täktverksamheter i närheten av Kallakfyndigheten, se avsnitt 5.15.5. Dessa bedöms 
inte direkt påverkas av den planerade verksamheten. Indirekt kan transporter till och från 
gruvverksamheten längs väg 805 även påverkas täktverksamhetema. 

Söder om Randijaur by finns en dammanläggning för vattenkraft, Parkidammen. Det finns även en 
mindre spärrdamm i norra delen av halvön, Kierkumdammen. Parkidammen bedöms inte påverkas av 
verksamheten baserat på resultat från utförd vibrationsutredning, se avsnitt 12.3. En ny infart till 
området kan komma att anläggas vid Kierkumdammen och förstärkningsarbeten kan därför komma att 
krävas vid dammen. 
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Vattenförbrukningen i gruvverksamheten kan medföra ett minskat uttag av vattenkraft. Påverkan 
bedöms i dagläget ligga inom ramen för naturliga mellanårsvariationer. Eventuell kompensation kan 
komma att utgå till berörd kraftproducent. 

Mellan byarna Björkholmen och Randijaur går väg 807. Vägen utgör tillfart till Björkholmen och 
kommer att tas i anspråk av den planerade gruvverksamheten. Parallellt med vägen löper en 
kraftledning som kommer att måsta flyttas. Väg- och kraftledningsfrågor kommer att lösas i samråd 
med berörda anläggningsägare. 

Intilliggande täkter bedöms inte påverkas direkt av verksamheten. Spärrdammen norr om fyndigheten 
kan komma att påverkas av ny infart till området vilket medför att förstärkningsåtgärder vid dammen 
kan komma att krävas. Parkidammen bedöms inte påverkas av gruvverksamheten förutom det bortfall 
av vatten fOr kraftproduktion som uppstår vid uttransport av koncentrat (ca 0,27 Mm3 vid normalår). 

13.l. llAvslutande bedömning - kvarstående effekter 

Efter avslutad gruvdrift kommer området att efterbehandlas till naturmark med nya höjdformationer 
och en ny sjö. Störningar från verksamheten upphör och området kan återigen nyttjas för rekreation, 
friluftsliv, skogsbruk, jakt och fiske. 
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14 SANnlÄLLSASPEKTER 

I detta avsnitt redovisas verksamhetens socioekonomiska påverkan på lokkmokks kommun och 
Norrbottens län. JIMAB har låtit LTU, Enheten för national ekonomi, utföra en samhällsekonomisk 
effektstudie avseende gruvprojektet i Kallak, vilken ligger till grund för beskrivningen nedan. Studien 
i sin helhet redovisas i bilaga F9, 

14.1.1 Verksamhetens påverkan 

Kallakgruvan förväntas under produktionstiden ge 
en ökad sysselsättning inom gruvnäringen med ca 
250 arbetstillfällen. Under en etableringsperiod på 
2,5 år ligger antalet på genomsnittligt 500. Utöver 
detta tillkommer den sk. multiplikatoreffekten, 
dvs. arbeten inom service- och tjänstesektor som 
indirekt uppstår till följd av gruvan, vilket innebär 
ytterligare arbetstillfällen lokalt. I området finns 
redan utbyggd samhällsservice, handel mm. 

Beräkningar av effekter har utförts med hjälp av 
beräkningsmodellen rAps. Den beräknade effekten 
på sysselsättningen i Jokkmokk indikerar en 
genomsnittlig s.k. multiplikatoreffekt på ca 2,2, 
vilket kan tolkas som att varje direkt jobb i Kallak
projektet skapar ytterligare 1,2 arbetstillfällen i 
Jokkmokks kommun. Jämfört med liknande 
projekt är multiplikatoreffekten relativt vilket kan 
förklaras med att transportarbetet inte ingått i 
underlaget som direkta arbetstillfällen utan 
avspeglas genom multiplikatoreffekten som 
indirekta arbetstillfällen. 
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Multiplikatoreffekten 

Varje nytt arbetstillfälle som skapas av det nya företaget, i 
detta fall en gruva, skapar efterfrågan på varor, tjänster ol:h 
verksamheter som måste tillgodoses av den privata eller den 
offentliga sektorn. Detta kallas direkt/indirekt sysselsättning 
eller multiplikatoreffekten. . 

Storleken på multiplikatoreffekten beror på mognaden och 
storleken på den ekonomi gruvan kommer att bli en del av. 
Om Inga privata eller offentliga tjänster finns tillgängliga, t.ex. 
på en mycket avlägsen plats, så kan multiplikatoreffekten bli 
upp till 1:10, vilket innebär att ett arbetstillfälle i en gruva 
skapar tio (eller fler) andra arbetstillfällen. I en ekonomi som 
redan är väl etablerad kommer multiplikatoreffekten mer 
sannolikt att vara mellan 1:2 och 1:4. 

Andra influenser på multiplikatoreffekten kan vara hur 
mycket "läckage" av intäkter och kostnader som föreko·mmer. 
Arbetstagare som pendlar till gruvan kommer att spendera 
·merparten av sin inkomst på annat håll. Ju mer kommunen 
kan göra för att uppmuntra nya arbetstagare och deras 
familjer att bosätta sig lokalt, desto större kommer 
multiplikatoreffekten således att bli. 

-~f- 

- -
Indirekt effekt 

- - - I
• Gruvdrift 

• Byggnation 

Figur 14-1 Beräknad effekt på sysselsättningen i Jokknwkks kommun, baserat på resultat/rån 
beräkningsmodellen rAps 
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I studien har även sysselsättningseffekten på regional nivå modellerats. Resultaten indikerar en 
genomsnittlig multiplikatoreffekt på ca 2,3, d.v.s. varje direlctjobb i gruvverksamheten skapar 
ytterligare 1,3 arbetstillfällen i länet. Den största skillnaden mellan lokal och regional 
sysselsättningseffekt uppstår under bygg-nationsfasen, år 2, vilket bland annat kan förklaras med att en 
större andel av investeringsprojektets leverantörer finns representerade på regional nivå. Under 
driftsfasen är skillnaden inte lika stor, eftersom en stor andel av de insatsvaror och tjänster som 
gruvprojektet efterfrågar antingen produceras i Jokkmokk eller importeras från andra regioner än 
Norrbotten. I klartext beräknas den indirekta effekten endast bli ca 6 procent högre på länsnivåjämfört 
med motsvarande effekt på den kommunala nivån i Jokkmokk. 
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Figur 14-2	 Bertiknad effekt på sysselstittningen i Norrbotten län, baserat på resultatfrån 
beräkningsmodellen rAps 

Resultat från effektstudien indikerar att gruvverksamheten i genomsnitt under driftsåren generera 
190 miljoner kronor per år i beskflttningsbar förvärvsinkomst genom arbeten i Jokkmokk. llMAB har 
ett stort intresse av att så stor del som möjligt av de anställda rekryteras lokalt eller utgörs av 
medarbetare som väljer att flytta in till kommunen. En djupare analys av samhällsekonomiska effekter 
inklusive socioekonomiska aspekter kommer att genomföras inför ansökan om miljötillstånd 

När gruvverksamheten avslutas kommer behovet av arbetskraft att minska. Det kommer dock att 
finnas behov av övervakning och tillsyn även efter att gruvbrytningen upphört och området efter
behandlats. 

14.1.2 Samlad bedömning 

Under gruvdriften kommer Kallakgruvan att medföra ett mycket betydande tillskott till 
arbetsmarknaden i Jokkmokk och verksamheten kommer att tillföra direkta och indirekta 
arbetstillfållen, vilket medför positiva sociala och ekonomiska effekter. Arbetskraftsbehovet kommer 
delvis att mötas av lokalbefolkningen och delvis genom inflyttning. 

När gruvverksamheten upphör kommer avvecklingen av verksamheten att leda till viss minskning av 
efterfrågan på varor och tjänster i området. 
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15 TRANSPORTRÖRELSER OCH VÄGAR 

I detta avsnitt redovisas konsekvenserna av verksamheten med avseende på ökningen av transporter i 
det allmänna trafiknätet. Som grund för bedömningen av konsekvenser ligger bland annat den 
åtgärdsvalsstudie som AF konsult utfört. Studie redovisas i sin helhet i bilaga E4 till dokumentet 
Teknisk beskrivning. 

Uppgifter om befintligt trafikflödet längs vägarna vid Kallak har hämtats från Trafikverkets 
trafikmätningssystem TINDRA (www.trafikverket.se). 

15.1.1 Verksamhetens påverkan 

Tunga transporter till och från verksamheten förväntas delvis ske längs allmänna vägnätet. 
Persontransporter och liknande som uppkommer till följd av verksamheten kommer också att ske 
längs allmän väg. För gruvverksamhetens drift uppkommer i huvudsak följande tunga transporter vid 
en produktion om 4,2 Mton koncentrat per år: 

Råvaror för sprängämnen transporteras i laddtruck med en volym om ca 12 ton vilket ger 
ca 10-14 leveranser per vecka 

Transport av diesel i tankbil vilket beräknas uppgå till ca 4 leveranser per vecka 

Transporter av järnkoncentrat ut från området beräknas uppgå till ca 180 lastbilstransporter 
per dag dygnet runt alternativt 3-4 tågset per dag alternativt via lastbil och järnväg 

Vid etablering av verksamheten kan befintlig väg 807 komma att tas i anspråk. För transport till och 
från gruvområdet, samt transporter till Björkholmen, kommer istället en ny väg att anläggas med infart 
direkt från Kvikkjokksvägen mot fyndigheten, vid den Parki spärrdamm, se figur 15-1. 

Transporter kommer att ske längs väg 805, som är en så kallad BKl-väg. Transporter av diesel kan 
komma att ske från närliggande bränsledepå vid kusten längs väg 97. Transporter av råvaror till 
sprängämne kan inledningsvis komma att ske från Gällivare längs väg 45. 

Bäriglietsklasser för vägar 

Del svenska vägnätet är indelat Itre 
bärighetsklasser enligt följande: 

Bärighetsklass Maximal bruttovikt 
på fordon 

BK1 max 60 ton 
BK2 max 51,4 ton 
BK3 max 37 ton 

Denna klassificering följer även EU:s (
bestämmelser. Cirka 92 %av det allmänna 
svenska vägnätet omfattas av BKl 
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Figur 15-1 Preliminär lokalisering av ny infartsväg till Kallak och Björkholmen 

Uttransport av järnkoncentrat kommer i första hand att transporteras till hamn för utskeppning. De 
hamnar som är aktuella är Luleå och Narvik. Från Gällivare finns möjlighet att nyttja Malmbanan för 
transport på järnväg till båda dessa hamnar. Vid full produktion uppstår ett transportbehov om 3-4 st 
järnvägstransporter per dygn från Gällivare till utskeppningshamn i Narvik eller Luleå. 

I dagsläget trafikeras väg 805 trafikeras av ca 290 (± 23 %) fordon per dygn varav ca 35 ( ± 35 % ) 
utgörs av tung trafik och väg E45 av ca 1240 (± 21 %) fordon per dygn dygn varav ca 150 (± 22 %) 
utgörs av tung trafik enligt Trafikverkets trafikmätningssystem TINDRA (Trafikverket 2012). 
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I utförd åtgärdsvalsstudie har tre alternativa scenarion studerats för transport av koncentrat, vilka 
sammanställts översiktligt i tabell 15-1 nedan. 

Tabell 15-1 Tre scenarion för transport av koncentrat från området 

Scenario Beskrivning Konsekvens transportrörelser Ökning allmän väg, 
tung trafi.k (%) 

A Transport av koncentrat med järnväg 3-4 tågset per dag delvis ny sträcka Ingen 
samt Inlandsbanan 

B Transport av koncentrat med lastbil till 180 lastbilstransporter per dag, med ca 1030 % ökning 
Inlandsbanan. Omlastning till järnväg till dispensfordon om 90 ton, längs väg 805. längs väg 805 
Gällivare 3-4 tågset per dag längs Inlandsbanan. 

C Transport av koncentrat med lastbil till 180 lastbilstransporter per dag, med ca 1030 % ökning 
Gällivare dispensfordon om 90 ton, längs väg 805 längs väg 805 

och E4s ca 240 % ökning 
längs E4s 

Ökningen av tunga transporter längs allmän väg blir mycket stor i scenario B och C. 

I den åtgärdsvalsstudie som genomförts är det skissat på fyra alternativa sträckningar för den nya 
järnvägen, varav tre går igenom eller tangerar ett Natura 2000 område. Det fjärde alternativet ger den 
lägsta bansträckningen och går närmare bebyggelse än de övriga, vilket kan medföra störningar för 
boende i området. 

Förutom de nämnda transportalternativen har alternativen pumpning och pelarförlagd bana (Nowait) 
granskats och bedöms förnärvarande vara otillräckligt utprovade för tillämpning i projektet. 

15.1.2 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Vid projektering en ny infartsväg mot gruvområdet och byn Björkholmen kommer stor vikt läggas vid 
trafiksäkerhet. Genom att hålla privata trafikanter skilda från verksamhetens tunga transporter så långt 
som möjligt minskar risken för olyckor. Ljussignaler kan komma att installeras för att öka säkerheten 
vid ut- och infart till Björkholmens by. 

Val av transportalternativ har stor betydelse för trafiksäkerheten. Antalet transportrörelsen och därmed 
risken för påkörning minimeras vid alternativet med järnväg. Påverkan samt behov av skyddsåtgärder 
avseende de i åtgärdsvalsutredningen presenterade alternativa järnvägsträckorna kommer att utredas 
närmare inom ramen för handläggningen av infrastruktursatsningen. 

Inga särskilda skyddsåtgärder planeras i dagsläget vad gäller trafiksäkerhet på allmänna vägar och 
järnväg. Ytterligare viltstängsel kan komma att sättas upp i samarbete med Trafikverket och/eller 
Inlandsbanan. 

15.1.3 Samlad bedömning 
Utleverans av järnkoncentrat från den planerade verksamheten medför stort behov av transporter, 
vilket kan komma att belasta det allmänna väg och/eller järnvägsnätet. Planering kring 
infrastruktursatsningar sker i en särskild process med prövning enligt Väglagen och/eller 
Järnvägslagen. Handläggningen av infrastrukturfrågorna sker parallellt med handläggning av själva 
gruvverksamheten som prövas enligt Minerallagen och Miljöbalken. 

I samarbete med Trafikverket och i samråd med berörda kommuner, Länsstyrelsen, Inlandsbanan m,fl. 
fortsätter arbetet med att utvärdera olika transportalternativ för att komma fram till beslut om vilket 
alternativ som bör väljas. Samtidigt pågår arbetet med utvärdering av hamnalternativ. 
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16 PROJEKTETS BÄRIGHET - MOTIV FÖR BRYTNING 

16.1 Företagsekonomiska motiv 

Järn har en bred användning för byggande av infrastruktur och välfärd. I de delar av världen där 
utvecklingen inom dessa områden är särskilt stark, de så kallade BRIeS-länderna (Brasilien, Ryssland, 
Indien, Kina och Sydafrika) har efterfrågan under den senaste tioårsperioden varit kraftigt stigande, 
vilket lett till prishöjningar påjärnmalmsprodukter, vilket på ett genomgripande sätt förändrat 
förutsättningarna för gruvverksamhet över hela världen. Ledande experter bedömer att historiskt sett 
höga prisnivåer kommer att bestå under lång tid. Denna förändring av marknaden har tillsammans med 
ett målmedvetet undersökningsarbete skapat möjligheterna till utvinning av Kallakfyndigheten. 

Prospekteringarna har påvisat förekomsten aven betydande mineralisering, Kallak Norra, med 
gynnsam sammansättning och fördelaktigt läge för kostnadseffektiv brytning i dagbrott under lång tid. 
I anslutning till fyndigheten finns potential för framtida brytning, främst i ett område söderut i fonn av 
den s.k. Kallak Södra mineraliseringen. 

JIMAB ser möjligheter att på goda företagsekonomiska grunder utveckla gruvbrytning och 
anrikningsverksamhet för jämutvinning i det område som ansökan om bearbetningskoncession avser. 

16.2 Samhällsekonomiska motiv 

Ett genomförande av projektet skulle innebära en stark vitalisering av ekonomin i främst Jokkrnokks 
kommun. Produktionsverksamhet bedöms initialt kunna pågå under ca 14 år, vartill kommer 
uppbyggnads- och avvecklingsperioder på ytterligare ca 4 år. Området har potential för tillskott till av 
brytvärd j ärnmineralisering som kan ge betydande förlängning av drifttiden. 

Etableringen skulle medföra en grundinvestering på minst 1,3 milj arder kronor. Denna investering 
avser till stor del utrustning som tillverkas på andra orter inom och utom landet. Den del av 
investeringen som avser anläggningsarbeten kommer dock till stor del den lokala ekonomin till godo 
då boende inom kommunen kan komma att anlitas för arbetenas genomförande eller då arbeten utförs 
av inpendlande arbetskraft som bidrar till den lokala ekonomin. 

Sedan verksamheten kommit in i produktionsfasen utgör den en lokalt stor arbetsplats med ca 250 
sysselsatta uttryckta som årsarbeten. Enheten för nationalekonomi vid Luleå Tekniska Universitet har 
beräknat att verksamheten totalt, inklusive de indirekta arbetstillfällen som uppstår, kommer att i 
genomsnitt under driftperioden skapa totalt ca 560 arbetstillfällen i kommunen och i genomsnitt under 
driftåren generera ca 190 miljoner kronor per år i beskattningsbar förvärvsinkomst. Detta innebär en 
möjlighet för Jokkmokk och näraliggande kommuner att uppnå en betydande förstärkning av 
skatteunderlaget. 

Efter grundinvesteringen följer en rad av återkommande ersättningsinvesteringar. För avveckling och 
efterbehandling krävs betydande insatser, som till stor del antas kunna läggas ut på lokala 
entreprenörer inom anläggnings- och underhållsbranschen. 

16.3 Projektets ekonomiska bärighet 

För att uttrycka det ekonomiska motivet för gruvprojektet kan termen ekonomisk bärighet användas. I 
denna tenn sammanfattas de beräkningsbara värden för samhället som skapas genom projektet utöver 
de som skulle motsvara ett nollaitemativ. I bedömningen skall ingå även en bedömning av vilka 
direkta ekonomiska och andra värden som går förlorade i och med projektets genomförande. 
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16.3.1 Genom projektet skapade värden 

Ett upptagande av brytning av Kallak Norra skulle ilU1ebära ett första steg mot realiserande av det 
värde som riksintresset utpekat för ett större område vid Kallak. Riksintresset är av betydelse för 
nationen och sträcker sig utöver de värden som kan påräknas för lokal och regional ekonomi. 

De värden som projektet skapar lokalt och regionalt har indikativt beräknats i föregående avsnitt. Det 
direkta inflödet i form av beskattningsbara löner till arbetstagare ligger under verksamhetstiden på i 
genomsnitt ca 190 miljoner kronor per år, eller för en period på 16 år sammanlagt drygt 3 miljarder 
kronor, vartill kommer skatter och avgifter till det aIlmälU1a på nivån drygt 85 miljoner kr per år eller 
sammanlagt för den nu överblickbara verksamheten ca 1,4 miljarder kronor. En betydande del av detta 
värde bedöms tillfalla den lokala ekonomin. 

Indirekt skapas även värden i form av effektivare nyttjande av lokalt genererad elkraft som kan 
användas med låga överföringsförluster. 

Möjligheten att nyttja det brutna gråberget för lokal produktion av krossgrus medför att trycket på 
bergtäkter i området minskar. 

16.3.2 Genom projektetförlorade värden 

Ekonomiska värden 

De ekonomiska värden som kan förloras vid ett genomförande av projektet är i huvudsak föUande: 

Förlust genom sänkta intäkter eller uppkomna kostnader för relU1äringsverksamhet 

Förlust av skogstillväxt på mark, permanent och tillfälligt 

Förlust genom minskade intäkter från försäljning av energi motsvarande den vattenförlust som 
uppstår till följd av borttransporterat vatten i koncentrat och bundet vatten i sandmagasin 

Förlust av ekonomiska värden i form av utbyte från fiske, jakt, svamp- och bärplockning 

Förlust av inkomster från turistverksamhet 

Förlusten av intäkter eller uppkomna kostnader för relU1äringsverksamheten är svåra att beräkna. 
Projektets avsikt är att underlätta för samebyn att bibehålla relU1äringsverksamheten och att 
kompensera för uppkomna merkostnader. Efter gruvverksamhetens avslutande förutsätts relU1äringen 
återgå till en nivå nära dagens. Det får dock antas att viss förlust uppstår genom dels permanent, dels 
tidsbegränsat bortfall av bete. Förlust av renar vid påkömingar kommer salU10likt att öka under 
projekttiden. Dessa förluster antas dock sammanlagt ligga på en begränsad nivå som kommer att 
kunna hanteras inom ramen för överenskommelser mellan företaget och samebyn om ersättning. 

Bortfallet av permanenta intäkter från skogsbruk avser de områden där framtida skogsväxt antingen är 
helt omöjlig (dagbrottet) eller ej säkert kan bedömas (gråbergsdeponier och sandmagasin). Dessa 
områden har tillsammans en beräknad areal på 578 ha. Utgående från en antagen årlig tillväxt på 
2 m3sk!ha och ett försäljningsvärde på 375 kr per m3sk (enligt uppgift från SockenallmälUlingen det 
genomsnittliga försäljningsvärdet får åren 2011-2012), motsvarar bortfallet ett årligt värde på 
433 500 kr/år för all framtid. Det tillfålliga bortfall som drabbar avstängda områden som efter 
verksamhetens slut åter kan öppnas för aktivt skogsbruk, bedöms vara relativt begränsat och hanteras 
inom ramen för överenskommelser med markägarna. 

Bortfallet av intäkter från generering av elektrisk energi kommer att hanteras genom ersättning till 
Vattenfall, antingen genom överenskommelse eller genom dom enligt Il kap MB. I delU1a ersättning 
ligger också värdet för kraftleverantören att under verksamhetsperioden kunna leverera till en 
betydande kund i närområdet som förbrukar energin utan större överföringsförluster. Ingen återstående 
värdeförlust återstår därför att hantera i delU1a värdering, vilken således förutsätts motsvara den förlust 
för samhällsekonomin som uppstår. 
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Värdet av nuvarande nivå på fiske och jakt samt svamp- och bärfångst har bedömts ligga på en relativt 
låg nivå, som inte varaktigt undergår några betydande förändringar av ett gruvprojekt. 

Intäkter från turistnäringen i närområdet är såvitt bekant begränsad, varför förlusterna får anses bli i 
sammanhanget små. 

Ideella värden 
Ideella värdeförluster uppkommer i fonn av förlorade natur- och kulturvärden, förlorade möjligheter 
att kunna utnyttja marken för nuvarande och framtida pennanent- eller fritidsbostäder, förlust av 
upplevelsemöjligheter för de som nyttjar området för friluftsliv samt de indirekta ideella värdeförluster 
som drabbar samebyns medlemmar vid sidan av rennäringsverksamhetens ekonomiska utbyte. 

De inventeringar som genomförts har påvisat ett antal höga naturvärden, dock inget av högsta klass, 
som skulle motivera reservatsbildning. Kulturvärdesinventeringen konstaterar att de förluster som en 
exploatering skulle leda till i huvudsak är begränsade till några kulturlämningar från en tidigare 
prospekteringsansträngning och inte utgör hinder. 

Frågan om påverkan på de närboende har i MKBn hanterats genom att värdera visuella intryck liksom 
buller, vibrationer och damning. Det återstår i den fortsatta planeringen av projektet att bedöma hur 
långt dessa störningar går att begränsa. Även om direkta synintryck kan undvikas från bostäder och 
om buller och vibrationer hålls inom föreskrivna gränser kan upplevelsen av påverkan inte helt 
undgås. Frågan kommer därIör att behöva hanteras från fall till fall. De antal bosättningar som bedöms 
utsatta för störst påverkan är dock relativt litet. 

Ett antal fastigheter utefter vägen mellan gruvområdet och E45 kan komma att utsättas för störningar 
från transporter. Frågan om alternativa förläggningar av transportleden kommer att belysa i vilken 
utsträckning värdeförluster kommer att kunna undvikas eller begränsas. 

Förluster av upplevelsemöjligheter bedöms vara av begränsad omfattning. 

Den påverkan på samebyns medlemmar i andra dimensioner än det ekonomiska utbytet av 
rennäringsverksamheten är inte möjlig att ekonomiskt beräkna, men bedöms kunna begränsas genom 
ett interaktivt infonnationsarbete med samebyns aktiva medverkan. 

16.4 Samlad bedömning 

Det tillförda värdet av ett gruvprojekt överstiger med avsevärda belopp de fOrutsebara 
värdeförlusterna. Avsikten är att de som lider ekonomisk förlust ska kompenseras fullt ut av projektet. 

De ideella värdeförluster som skulle åtfölja ett projekt bedöms inte vara av den storleksordningen att 
de på ett avgörande sätt kan påverka bedömningen av projektets lämplighet. 
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17 SA~NFATTANDESLUTSATSER 

I tabellen nedan har bedömning av miljökonsekvenserna av planerad 
gruvverksamheten som redovisats och diskuterats i kapitel 8-13 ovan 
sammanställts översiktligt. 

Parameter Driftsfasen Efterbehandlingsfasen 

Landskap Delar av sandmagasin, damm och 

gråbergsupplag synlig från 

närliggande bebyggelse och 

Kvikkjokkvägen samt sjöar 

Nya sjöar och höjdformationer 

skapas 

Parkijaure och Skalka. 

Kulturmiljö 

Området med naturvärdesklass Z 

kommer att tas l anspråk av 
Naturmiljö 

anläggningarna. Inga unika värden 

och/eller naturreservat 

Viss påverkan på riksintressen för 

rennäring, friluftsliv och kulturmiljö 

Riksintressen och 

Natura 2000 

Andra Intressen 

Stömlnsen uppltllil 

Rennäring Viss påverkan på rennäring Stömlngen upph!ir 

Enskilda brunnil~ påverkas Inte 

Grundvatten Grundvattnets vattenkemi påverkas 

Ytvatten - flöden 

och fysiska Ingrepp 

Mindre vattendrag tas I anspråk, 
Vattenflödet ökar successivt 

vattenflödet minskar 

Kallakjaure kommer att grumlas och FörbAlIanden återställs 
Ytvatten - kemi 

kvävehalter förhöjs successivt 

2013-04-24 

Bedömning av 
konsekvenser 

Liten 

Kvarstående effekt 

Nya sjöar och höjdformationer 

kvarstår 

Förh611anden o\terttlllls till 
ba1r&rundsnlVA 
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Parameter 

Luft 

Hushållning med 

naturresurser 

Buller och 

vibrationer 

Tillbud haveri och 

säkerhetsrisker 

Transporter 

Drlftsfasen 

Buller från sprängning, hantering av 

gråberg, krossar, m.m. 

Vibrationer 

Risker för dammbrott och 

kemikalieolyckor och brand 

Efterbehandllngsfasen 

Verksamheten upphÖr 
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