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Remissvar angående Utkast till lagrådsremiss om ny
gränsälvsöverenskommelse med Finland med vissa
tillhörande förordningsändringar
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är en internationell högteknologisk
mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter
för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till
andra industribranscher.
Gruvbrytningen i Kiruna sker under jord i malmkroppen Kiirunavaara som
utgör en apatit- järnoxidmalmfyndighet som är skivformig och stupar 65
grader i östlig riktning. Malmkroppen är ca 4 km lång, minst 1 500 m i
djup och 80 m i medeltjocklek. Huvudtransportnivån ligger för närvarande
på 1045 m avvägning (m a v) men en ny huvudtransportnivå på 1365 m
avvägning (m a v) är dock under anläggande.
LKAB har en pågående ansökan hos Gränsälvskommissionen om
tillstånd att anlägga nytt utlopp från sjön Norra Luossajärvi, anlägga
ny damm över sjön Norra Luossajärvi samt torrlägga del av sjön
Norra Luossajärvi.
LKABs gruvverksamhet i Kiruna medför att markdeformationer utvecklas
i nordöstlig riktning och ett rasområde skapas som en konsekvens av detta.
När LKAB, som planerat fortsätter brytningen av Sjömalmen som är
belägen i riktning mot Kiruna centrum och samtidigt driftsätter en ny
huvudnivå, 1365 m a v, sker ytterligare utbredning av dagbrottet mot
nordost.
Deformationsområdets utbredning kan medföra att vattnet i sjön Norra
Luossajärvi dräneras ned till gruvsystemet. För att motverka detta planeras
bl. a en dammkonstruktion i sjön, vilket möjliggör torrläggning av området
som kommer att påverkas av markdeformationer. Se figur 1 och figur 2.
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Om inte beslut om torrläggning av sjön kan genomföras inom planerad tid
riskerar produktionen i gruvan att begränsas pga att risken för
vatteninträngning i gruvan av ovan nämnda skäl annars blir oacceptabelt
stor.
Inom ramen för detta projekt ingår också att anlägga en ny
avbördningskanal i nordväst med tillhörande utskov. Det första skälet till
detta är att nuvarande avbördning söderöver kommer att upphöra i och med
att deformationer från gruvbrytningen utbreder sig mot järnvägen/E10 och
senare in mot Kiruna samhälle. Det andra skälet är att LKAB med
nuvarande och kommande dammklassning (klass 1B) är skyldig att inneha
ett avbördningssystem dimensionerat för omhändertagande av ett s.k. klass
1 flöde som statistiskt sett har en återkomsttid om ca 10 000 år.
I dag avbördas Norra Luossajärvi söderut via bäcken Luossajoki.
Luossajoki leds första biten i en kulvert som ligger parallellt med
järnvägen/E10 och sedan via sjöarna Yli och Ala Lombolo till Torneälv.
Kulverten och Luossajoki klarar inte av att avbörda sjön Norra Luossajärvi
vid ett klass 1 flöde. Detta får till följd att avbördningen av sjön Norra
Luossajärvi vid ett sådant flöde måste ledas en annan väg än i dagens
kulvert. För att hantera denna situation planeras en ny avbördning av sjön
Norra Luossajärvi norrut. Inom 3-5 år kommer dessutom kulverten för
avvattning av Norra Luossajärvi att hamna inom deformationsområdet och
sättningar i mark kommer då att göra att kulverten inte går att använda alls.
För att hantera denna situation planeras även den kontinuerliga
avbördningen från sjön att ske norrut.
Detta är ett stort och viktigt projekt som för närvarande handläggs av
Gränsälvskommissionen, vilken kommer att upphöra i sin nuvarande form
som tillståndsorgan. LKAB ser att risken för förseningar i projektet och
tillhörande konsekvenser är uppenbara om ärendet vid planerad tidpunkt
för ikraftträdandet av ett ändrat regelverk för Gränsälvskommissionen,
hänskjuts från kommissionen till Miljödomstolen som redan idag är
överbelastad.
LKAB anser att det är uppenbart att man inte uppmärksammat att
Gränsälvskommissionen handlägger stora industriprojekt i regionen.
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Utöver den pågående ansökan enligt ovan arbetar LKAB för
närvarande med ytterligare en ansökan vilken troligen med
nuvarande regelverk skull komma att handläggas av
Gränsälvskommissionen.
- Bortledning av vatten från Leveäniemi dagbrott i Svappavaara
LKAB avser att återuppta brytningen i dagbrottet Leveäniemi i
Svappavaara, Kiruna kommun. Dagbrottet bröts i LKABs regi under åren
1964 till 1983, varefter verksamheten lades i malpåse och dagbrottet
vattenfylldes. En förutsättning för att återuppta brytningen är således att
dagbrottet töms på vatten. Med anledning av detta har LKAB för avsikt att
inom kort ansöka om tillstånd till bortpumpning av vattnet från
dagbrottssjön företrädesvis via Torne älvsystemet.

Läget i tillståndsprocessen för LKABs ärenden
Gränsälvskommissionen sammanträder vanligtvis en gång i slutet av varje
månad för att diskutera och ta ställning till fortsatt handläggning. En
bedömning har gjorts att ärendet Norra Luossajärvi skulle kunna tas upp på
Gränsälvskommissionens möte i slutet av april efter kungörelse och
genomförande av en bredare remissrunda. Förutsatt att det då fattas beslut
om sammanträde/förhandling så kan det eventuellt genomföras under maj
eller början av juni och ett beslut kan föreligga före sommaren 2010.
Det är alltså i LKABs fall inte uteslutet att Gränsälvskommissionen hinner
med en fullständig handläggning till före sommaren 2010. Dock finns
ingen som helst marginal i detta och därför inget LKAB kan förlita sig på.
Hänskjuts ärendet till Miljödomstolen på försommaren 2010 så lär inget
beslut där kunna fattas på minst ett halvår, något som starkt oroar LKAB.
Ansökan för bortledning av vatten från Leveäniemi dagbrott i Svappavaara
är under framtagande. LKAB har under utformandet och framtagandet av
ansökningshandlingarna (mer eller mindre) förutsatt att handläggningen av
ärendet skall göras hos Gränsälvskommissionen. LKAB har även planerat
att under Q2 2010 lämna in ansökningshandlingarna till
Gränsälvskommissionen.
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Konsekvenser om förslaget går igenom
1. Konsekvenser för pågående ansökan om att anlägga nytt utlopp
från sjön Norra Luossajärvi, anlägga ny damm över sjön Norra
Luossajärvi samt torrlägga del av sjön Norra Luossajärvi.
Ny damm Norra Luossajärvi är som framgått ovan ett projekt som ska
genomföras för att säkerställa den marginal som önskas med avseende på
risk för markdeformationer och vatteninträngning i gruvan till följd av
nuvarande och framtida gruvdrift. Enligt den nu gällande
brytningsprognosen måste dammen stå färdig senast i februari år 2013.
En försening av drifttagandet av en ny damm innebär för gruvan att
rasbrytningen i norra delen av Sjömalmen måste begränsas för att minska
sannolikheten för sprickbildning i berget som kan leda till ett okontrollerat
vattenflöde i gruvan.
En försening av drifttagandet av en ny damm betyder också att gruvan
måste begränsa tillredningen i norra delen av Sjömalmen. Tillredningen
måste begränsas för att minska sannolikheten att träffa vattenbärande
strukturer som kan ha kontakt med botten av nuvarande sjön Norra
Luossajärvi.
Begränsningar i tillredningen får i förlängningen konsekvensen att man
försenar färdigställandet av lastplatser i norra Sjömalmen och detta leder
till minskad produktionskapacitet i gruvan. Den minskade produktionen av
råmalm från gruvan vid försening av projektet får också konsekvenser för
pelletsproduktionen i samma omfattning. 6-12 månaders försening av
projektet betyder en minskning av intäkter från ca 250 mnkr till
ca 750 mnkr.
Om tillredningen i norra delen av Sjömalmen måste begränsas får detta
även konsekvenser under flera år framöver i form av minskad produktion
av råmalm pga att lastplatserna inte kan färdigställas i rätt tid. Det totala
minskade tonnaget under ett antal år framåt blir vid 6 månaders försening
ca -500 kton pellets och vid 12 månaders försening ca -1500 kton pellets.
Detta betyder en minskning av intäkter från ca 500 mnkr till 1500 mnkr.

W:\Process\K_Dokument\Brev\2010\KY10-B20 Remissvar angående Utkast till lagrådsremiss om ny gränsälvsöverenskommelse med Finland med vissa
tillhörande förordningsänd.doc

5 (7)

Vårt tjänsteställe/Vår handläggare, telefonanknytning

Datum

Vår beteckning

2010-03-03

KY10-B20

Ert Datum

Er beteckning

KY/Tina Hedlund, 0980-716 57, MFS
Konsekvenser vid Beslut i ärendet i Gränsälvskommissionen Q2 år
2010 (Apr-Jun)
LKAB bedömer att konsekvenserna för ett anläggande ej påverkas. I stort
genomförs delprojekten enligt nu gällande tidplaner. Detta gäller endast
under förutsättning att ett beslut finns innan juni månads utgång 2010.
Konsekvenser vid Beslut Q3 år 2010 (Jul-Sep)
LKAB bedömer att konsekvenserna för ett anläggande är påverkat. I detta
spann har projektet ingen handlingsfrihet sett mot tidpunkt då brytning ska
påbörjas i aktuellt område. Inga marginaler finns för oförutsedda
händelser. Ett anläggande med ett sådant risktagande är oacceptabelt såväl
för entreprenad som för planering av brytning i området. En begränsning
av LKABs möjligheter att producera och leverera malm från gruvan får
stora konsekvenser på intäktssidan samtidigt som kunder drabbas.
Konsekvenser vid Beslut Q4 år 2010 (Okt-Dec)
LKAB bedömer att konsekvenserna för ett anläggande är starkt påverkat.
Enligt lagda tidplaner i projektet kommer inte en drifttagning av damm att
innehållas för utbrytning i aktuellt område. Väsentliga inkomstbortfall
bortom tre månader kan inte uteslutas på grund av att LKAB ej har tillträde
till aktuellt område.
2. Konsekvenser för planerad ansökan gällande avledning av vatten
från dagbrottet i Svappavaara
I det fall LKAB lämnar in ansökan till Gränsälvskommissionen och denna
under handläggandet läggs ner, kommer detta att leda till en
tidsfördröjning om minst ett år. Detta får konsekvensen att pumpning
sannolikt kan påbörjas först ett år senare än nu planerat, vilket i
förlängningen leder till att rågodstillskottet som LKAB har inlagt i sin
planering dröjer ytterligare ett år i tiden med risk för eventuell brist på
rågods till malmförädlingsprocessen.
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Slutsatser och förslag
Det förslag om ikraftträdande av den nya gränsälvsöverenskommelsen som
nu föreligger har uppenbarligen tagits fram utan att hänsyn tagits till, eller
utan insikt om, de mycket allvarliga konsekvenserna för stora
industriprojekt i den nordligaste delen av landet.
Det är LKABs bestämda uppfattning att nu påbörjade ärenden måste kunna
avslutas inom ramen för nu gällande regelverk och prövningsorganisation.
En möjlighet att åstadkomma detta torde vara att flytta fram tidpunkten för
ikraftträdande av den nya överenskommelsen. Gränsälvskommissionen
själv bör vara den instans som har bäst förutsättningar att bedöma hur lång
tid det skulle kräva. LKABs bedömning utifrån berörda projekt är att ett
ikraftträdande våren/försommaren 2011 borde vara rimligt.

Med vänlig hälsning
LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AB
Total Quality Management

Anders Furbeck
Direktör
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Figur 1. Placeringen av den planerade dammen och avvattning av sjön för att inte
riskera vatteninträngning i gruvan.

Figur 2. Prognostiserade områden för uppsprickning och begränsningslinje för vatteninbrott.
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