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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att dels fastställa gällande rätt i fråga om tillståndsprövning för 

gruvverksamhet, dels utreda hur gällande rätt tillämpats vid tillståndsprövningen för 

gruvverksamheten i Kaunisvaara. Vid tillståndsprövningen ska miljöbalken, minerallagen samt 

andra relevanta lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas. Mark- och miljödomstolen i 

Umeå delegerade tillståndsprövningen till Finsk-svenska gränsälvskommissionen som vid 

denna tid var behörig att pröva ärenden av denna karaktär under förutsättning att de var belägna 

inom gränsälvsområdet. Tillståndet som utfärdades av gränsälvskommissionen kom till i laga 

ordning men hade med fördel hade kunnat vara mer detaljrikt i fråga om villkor för 

verksamheten. Mer detaljerade villkor hade i högre grad kunnat innebära mindre risk för att 

människors hälsa eller miljön skadas samt underlättat tillsynsmyndighetens arbete. Northland 

Resources AB anmäldes för flera miljöbrott som följd av att de vid upprepade tillfällen brutit 

mot villkoren i tillståndet. Northland gick i konkurs 2014 och 2018 startade en ny aktör, Kaunis 

Iron AB, upp verksamheten. Kaunis Iron har övertagit Northlands bearbetningskoncession och 

bedriver verksamheten under Northlands tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Invändningar mot 

detta har kommit från bland annat Naturvårdsverket som menar att verksamheten inte kan 

bedrivas på samma sätt som Northland, under samma tillstånd, eftersom Northlands verksamhet 

bröt mot det aktuella tillståndet.  

  



Abstract 
This thesis surveys Swedish law governing mining operations in Sweden and then examines 

the application of Swedish law specifically to the mining industry in Kaunisvaara, Sweden. The 

standard procedure is for the Land and Environmental Court to review mining permits, but other 

legally and duly qualified government and non-government organisations may also be granted 

this authority. Such was the case in Kaunisvaara when in 2010 the Finnish-Swedish Border 

River Commission, a legally qualified non-government organisation, reviewed and granted a 

mining permit to Northland Resources AB. The permit did not contain detailed conditions on 

how the operations should be conducted in order to avoid environmental damage. In 2014 the 

County Administrative Board of Norrbotten (within whose jurisdictions Kaunisvaara lies) filed 

several police reports against Northland Resources for environmental infractions claiming that 

the company failed to abide by the conditions of their mining permit. Shortly thereafter 

Northland Resources declared bankrupcy. In 2018 a new mining company, Kaunis Iron AB, 

obtained mineral rights to the same mine in Kaunisvaara formerly operated by Northland 

Resources with the intent of conducting mining operations in the same manner as the previous 

owner and operating under the original permit granted to Northland Resoures. The Swedish 

Environmental Protection Agency petitioned the Land and Environmental Court for a partial 

withdrawal of the original mining permit arguing that Northland Resources violated the original 

terms of the permit and that Kaunis Iron AB, by conducting mining operations in the same 

manner, would be similarily violating the terms of original permit.  
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1. Inledning 
I Sverige är det allmänt vedertaget att gruvverksamheten är ett angeläget samhällsintresse då 

den bidrar till att förse samhället med råvaror som är avgörande för vår livsstil. Utifrån detta är 

frågan gällande gruvverksamheten inte om den ska bedrivas utan istället hur den ska bedrivas 

på ett hållbart sätt. Miljöbalkens 1 kap 1 § säger att lagens syfte är att främja hållbar utveckling. 

Begreppet hållbar utveckling har funnits med sedan 1980-talet1 och syftar till att säkerställa 

nutidens och kommande generationers tillgång till en “hälsosam och god miljö”.2 ”Hållbar 

utveckling” återfinns även i regeringsformen 1 kap 2 § tredje stycket. Att detta tas upp i en av 

grundlagarna visar på hur central frågan är. För att uppnå en hälsosam och god miljö krävs 

insikt i hur naturvärden ska förvaltas för att resurserna ska räcka även för kommande 

generationer, något som kommer till uttryck genom miljöbalken 1 kap 1 § andra stycket 1-5 

punkt. 

 

Syftet med all gruvverksamhet är att utvinna mineral. Mineral definieras som icke-organiska 

ämnen som naturligt finns i jorden. Det finns tusentals kända mineraler runt om i världen, de 

kan förekomma som rena grundämnen eller som föreningar av flera sådana. Minerallagen 

reglerar endast ett fåtal av dessa som kallas koncessionsmineral. Lagstiftarens tanke bakom 

minerallagen är att säkerställa tillgången till sådana mineraler som anses vara allmännyttiga. 

Minerallagen 1 kap. 1 § är uttömmande, det vill säga att det endast är de mineraliska ämnen 

som räknas upp där som är koncessionsmineraler. Dessa mineraler kräver typiskt sett 

undersökning för att hittas och är inget som går att hitta utan att söka. För utvinning av dessa 

krävs bearbetningskoncession. De mineralsorter som inte uppräknas i minerallagen 1 kap 1 § 

kallas för jordägarmineral och omfattas inte av minerallagen. Nämnas bör dock att även 

utvinning av jordägarmineral klassas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens 

bestämmelser.3  

 

När en gruvverksamhet etableras kan konflikter rörande motstående intressen för 

markanvändningen uppstå mellan olika aktörer. Om det finns motstående intressen i denna 

fråga ska dessa ställas mot varandra och det som väger tyngst ur allmän nyttosynpunkt får 

företräde. Gruvverksamhet får i många fall företräde framför andra intressen. Detta beror dels 

på att det inte finns några alternativa platser för gruvverksamheten eftersom mineralen finns 

där den finns, dels på att mineralutvinning ofta anses vara ett angeläget allmänt intresse, inte 

minst för att underhålla det moderna samhällets livsstil. Detta innebär att andra intressen kan få 

stå tillbaka för att möjliggöra gruvverksamheten och frågan är i hur stor omfattning 

mineralutvinning prioriteras över motstående intressen enligt svensk lagstiftning.  

 

2010 beviljade den finsk-svenska gränsälvskommissionen Northland Resources AB tillstånd 

för gruvverksamhet i ett område utanför Kaunisvaara i Pajala kommun. Northland startade upp 

sin gruvverksamhet i oktober 2012 och försattes 2014 i konkurs. I början av 2018 tog företaget 

Kaunis Iron AB över verksamheten och därigenom de tillstånd som tidigare beviljats Northland 

Resources AB. Naturvårdsverket har påpekat ett antal brister i dels hur tillståndet från 

gränsälvskommissionen är utformat, dels hur verksamheten faktiskt bedrivs.4  

  

                                                 
1 Karnov Internet, miljöbalken (1998:808) 1 kap. 1 § andra stycket not 3, 2019-04-11 
2 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk del 1 sid 154 
3 Bäckström, Lars, Svensk gruvrätt [Elektronisk resurs] : en rättsvetenskaplig studie rörande förutsättningarna 

för utvinning av mineral, Luleå, 2015 sid 114-116  
4 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Planerad-aterstart-av-

gruvan-i-Tapuli-med-anrikningsverk-vid-Kaunisvaara-Pajala-kommun/ hämtat 2019-04-24 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Planerad-aterstart-av-gruvan-i-Tapuli-med-anrikningsverk-vid-Kaunisvaara-Pajala-kommun/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Planerad-aterstart-av-gruvan-i-Tapuli-med-anrikningsverk-vid-Kaunisvaara-Pajala-kommun/
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att utreda om och i så fall hur mineralutvinning kan sägas 

vara ett prioriterat intresse enligt svensk lagstiftning. För att besvara syftet utreds i uppsatsen 

dels de allmänna rättsliga förutsättningarna för mineralutvinning enligt svensk rätt, dels hur 

dessa regler tillämpats i praktiken i prövningen av dagbrottet för utvinning av järn malm i 

Kaunisvaara i Pajala kommun samt hur avvikelserna från tillståndet hanterats i det aktuella 

fallet.   

 

1.2  Metod och material 

För att fastställa gällande rätt används huvudsakligen en rättsdogmatisk metod, vilket innebär 

att lagstiftning, förarbeten, rättspraxis samt doktrin studerats. Utöver rättsutredningen har även 

en jämförelse mellan vad som är gällande rätt i teorin och den faktiska tillämpningen av den i 

fallet Kaunisvaara genomförts. I studien har även en kvalitativ informationsinhämtning skett 

där två intervjuer har genomförts med personer som bor i Pajala kommun och är verksamma 

inom olika näringsgrenar. Intervjuobjekten har hittats genom tips från lokalbefolkningen.  

 

1.3  Disposition 

Arbetets första avsnitt behandlar processen i en dagbrottsgruva. Avsnitt två handlar om gällande 

rätt för tillståndsprövning för etableringen av gruvor. Efter detta avsnitt följer en redogörelse 

för fallet Kaunisvaara. Detta avsnitt följs av en analys där en jämförelse mellan gällande rätt 

och förfarandet i fallet Kaunisvaara genomförs.  
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2. Verksamheten i en dagbrottsgruva 
 

För att förstå varför gruvverksamhet är tillståndspliktig och vilka de olika stegen vid utvinning 

av malm är följer här en beskrivning av processen i en dagbrottsgruva. I en dagbrottsgruva är 

första steget i brytningsprocessen borrning och sprängning. Detta sker genom att ett antal hål 

borras och fylls med sprängmedel. Efter sprängningen lastas gråberget som kommit loss i 

sprängningen för transport till ett gråbergsupplag och malmen lastas för transport till en kross 

som klarar malmstycken på upp till 90 centimeter i diameter, där alla malmstycken krossas till 

mindre storlek. När malmen krossats separeras den först med hjälp av ett siktverk som separerar 

malmen utifrån storleken på massorna. När de olika storlekarna separerats lagras dessa i en 

malmlada för att invänta transport vidare mot anrikningsverket.  

 

I anrikningsverket går malmen genom två kvarnar och i denna process används en stor mängd 

vatten för att förebygga damning. Efter att malmen har gått genom kvarnarna separeras den 

med hjälp av en magnet där den magnetiska malmen5 (i detta fall järnmalm) dras till magneten 

medan det icke-magnetiska gråberg den har suttit ihop med stannar kvar. Denna process 

upprepas flera gånger innan det färdiga malmkoncentratet skickas till en koncentrattank för 

förvaring innan det torkas och fraktas från gruvan. Det torkade malmkoncentratet kallas för 

malmslig. I Kaunisvaara fraktas malmsligen med lastbil från Kaunisvaara till Pitkäjärvi där det 

lastas om för vidare transport med tåg mot Narvik.6 

 

Den del av massorna som inte är malmkoncentrat kallas anrikningssand och den förvaras i ett 

sandmagasin. Anrikningssanden kan precis som gråberget (se nedan) bestå av ämnen som 

reagerar när det kommer i kontakt med syre. Denna reaktion innebär ofta att ämnet antingen 

binder eller bildar syra, vilket i sin tur innebär en förändring av pH-värdet i området som 

angränsar till denna sand. Om sanden innehåller, eller misstänks innehålla, sådana ämnen måste 

den täckas med antingen jord eller vatten för att minimera syreexponeringen. Anrikningssanden 

i järnmalmsproduktionen innehåller ofta höga halter av fosfor. Fosfor används i 

gödningsmedel, 7 vilket innebär att de områden som kommer i kontakt med ämnet får en ökad 

näringsmängd som i sin tur kan leda till att de arter som är anpassade för näringsfattiga miljöer 

trycks undan till förmån för andra arter. Om fosforn hamnar i vattendrag innebär det ökad 

tillväxt av alger och andra vattenlevande växter. Detta leder till en ökad syrekonsumtion, vilket 

gör att syrehalten i vattnet riskerar att inte räcka till för alla organismer som kräver syre för att 

överleva. Dessa organismer riskerar då att dö ut.8 Av denna anledning är det viktigt att förvara 

gruvavfall som innehåller fosfor på ett sätt som minimerar dess effekter på omgivningen.9  

 

Vattnet som används i processen kallas för processvatten och lagras i processvattenbassänger. 

Detta vatten innehåller rester av de ämnen som det kommer i kontakt med i processen vilket 

innebär att vattnet inte kan släppas ut i naturen utan att först renas från de ämnen som kan vara 

skadliga för miljön. Dessa potentiellt miljöfarliga ämnen finns naturligt i berggrunden och utgör 

ingen risk för omkringliggande miljö så länge de ligger kvar i marken.10  

                                                 
5 https://www.kaunisiron.se/malmen/ hämtad 2019-06-04 
6 https://www.kaunisiron.se/processen/  hämtad 2019-04-24 
7 https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/ hämtad 

2019-05-14 
8 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-

overgodning/ hämtad 2019-06-04 
9 https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/ hämtad 

2019-05-14 
10 https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/ hämtad 2019-05-14 

https://www.kaunisiron.se/malmen/
https://www.kaunisiron.se/processen/
https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/
https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/
https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/
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I bild 1 nedan åskådliggörs processgången i dagbrottsverksamheten i Kaunisvaara. 

 

Bild 1: processen i dagbrottsgruvan i Kaunisvaara.11 

 

   

                                                 
11 https://www.kaunisiron.se/processen/  

https://www.kaunisiron.se/processen/
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3. Rättsliga förutsättningar för gruvdrift 
3.1  Rätten till mineral 

Bearbetningskoncession är det tillstånd som ger verksamhetsutövaren den civilrättsliga 

rättigheten till de mineraler som finns i det aktuella området. Bergsstaten är den myndighet som 

handlägger ärenden angående prospektering och utvinning av mineral, dessa beslut kallas 

undersökningstillstånd respektive bearbetningskoncession. Det är bergmästaren som leder 

arbetet i tillståndsprocessen.12 Ett beslut om bearbetningskoncession innebär att bergsstaten 

beviljar någon rätten att bearbeta en specifik mineralfyndighet. Förutsättningarna för att 

bearbetningskoncession ska kunna medges återfinns i minerallagen 4 kap 2 §. Där anges att 

mineralfyndigheten ska vara av sådan karaktär att den kan tillgodogöras ekonomiskt och att den 

är belägen på ett sådant sätt att det är lämpligt att medge koncession. Denna fråga avgörs av 

bergmästaren som i sin bedömning ska ta hänsyn till ovanstående reglering.  

 

För att kunna avgöra om rekvisiten i minerallagen 4 kap 2 § är uppfyllda tillämpar bergmästaren 

fem bedömningsfaktorer som alltså tjänar som vägledning för beslutet om tillstånd. Dessa 

bedömningsfaktorer är: malmbevisning, lämplig arrondering, inverkan på motstående allmänna 

intressen, upprättande och innehåll av en miljökonsekvensbeskrivning, samt den planerade 

verksamhetens överensstämmelse med eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser.  

 

Malmbevisning innebär att sökanden måste styrka förekomsten av det mineral som ansökan 

avser, det vore olämpligt att bevilja bearbetningskoncession utan att förekomsten av mineral 

styrkts genom undersökning av marken. Praxis har visat att förekomsten av mineral ska vara 

tillräcklig för att en gruvverksamhet ska kunna vara ekonomiskt lönsam i 25 år vilket kommer 

till uttryck i minerallagen 4 kap 7 §. Bearbetningskoncession kan beviljas för kortare tid på 

begäran av sökande, men bergmästaren utgår vanligtvis från att den ekonomiska lönsamheten 

ska kunna uppfyllas i 25 år.13  

 

Lämplig arrondering kan även benämnas lämplig fastighetsbildning och innebär i detta fall att 

bergmästaren ska ta ställning till huruvida den tilltänkta platsen för koncessionen är den plats 

som på bästa sätt möjliggör tillvaratagande av mineralen.14 Det kan exempelvis innebära 

problem om det finns flera olika koncessioner inom ett begränsat område då de respektive 

koncessionsinnehavarnas verksamhet kan påverka varandra negativt.15  

 

Vid etablering av en gruva kan intressen för hur marken ska användas kollidera. Vanligtvis är 

en gruvverksamhet svår att kombinera med andra verksamheter då den nästan uteslutande 

innebär ett totalt ianspråktagande av ett område (se bild 2). Vid en prövning om koncession 

måste därför olika markanvändningsintressen ställas mot varandra i en prövning enligt 

miljöbalkens 3 och 4 kap., något som framgår i minerallagen 4 kap 2 § tredje stycket. En 

prövning enligt dessa regler kan göras redan vid tillståndsprövning för undersökningstillstånd, 

i de fall denna prövning har skett i sin helhet behöver inte denna del av prövningen göras om i 

ett senare skede.  

 

                                                 
12 https://www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/ 2019-04-04 
13 Bäckström, 2015 sid 185 
14 Minerallag (1991:45) 4 kap. 2 § andra punkt 
15 Bäckström, 2015 sid 186, prop 1988/89:92 om nu minerallagstiftning m.m. sid 56 

https://www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/
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Bild 2: översikt verksamhetsområdet Kaunisvaara.16 

 

Miljöbalkens 3 kapitel innehåller “Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 

och vattenområden”. Dessa bestämmelser ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska 

användas för att uppnå en ”god” hushållning med naturresurser. Kapitlet anger bland annat att 

det finns områden som är särskilt lämpliga för rennäringen och att dessa ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra för den. Sådana områden kan även vara riksintressen under 

förutsättning att de utpekats som sådana i enlighet med 3 kap. 5-9 §§ andra stycket.17 Trots att 

utpekandet av markområden som riksintresse för exempelvis rennäringen innebär att området 

ska skyddas innebär detta i praktiken inte att det är omöjligt att bedriva gruvverksamhet i 

området, utan att gruvverksamheten kan bli villkorad.18 Miljöbalken 3 kap. 7 § innebär ett skydd 

för i marken liggande mineral. Första stycket anger att ”mark- och vattenområden som 

innehåller värdefulla ämnen eller material” i största möjliga mån ska skyddas mot åtgärder som 

kan försvåra tillgodogörande av dessa material. I andra stycket anges att områden som är av 

riksintresse på grund av värdefulla ämnen ska skyddas mot åtgärder som försvårar 

tillgodogörandet av dem. Miljöbalkens 4 kapitel innehåller “Särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten för vissa områden”. Dessa områden är alltid av riksintresse 

på grund av sina natur- och kulturvärden och varje område regleras särskilt.  

 

Hushållningsbestämmelserna är endast tillämpliga när det rör sig om ändrad markanvändning. 

Detta kommer till uttryck i miljöbalkens 2 kap 6 § andra stycket, och innebär att reglerna endast 

ska tillämpas när det rör sig om etablering av ny verksamhet i ett område. I de fall där det redan 

finns en verksamhet inom det aktuella området och där den kommunala planen inte behöver 

ändras för att möjliggöra verksamheten19 bör det därför inte vara fråga om ändrad 

markanvändning. Två verksamheter inom samma verksamhetsområde är dock sällan identiska 

och när det är fråga om nya miljöfarliga verksamheter ska en prövning om ändrad 

                                                 
16 Bäckbom, Göran & Lindvall, Per-Erik, Arctic tests förstudie om testbäddar i Pajala, 2017. Sid 17 
17 Miljöbalken (1998:808) 3 kap. 5 § 
18 Bäckström, 2015 sid 193-194 
19 Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 6 § tredje stycket  
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markanvändning göras oavsett om etableringen är tänkt att ske inom samma 

verksamhetsområde som den tidigare näringsverksamheten på platsen.20  

 

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas som en del av underlaget för prövning av 

bearbetningskoncession.  

 

En bearbetningskoncession får inte strida mot existerande detaljplan eller 

områdesbestämmelser. För att bevilja bearbetningskoncession ska bergmästaren således 

säkerställa att detta inte strider mot dessa bestämmelser. Om exempelvis en detaljplan 

omöjliggör beviljande av bearbetningskoncession är det upp till kommunen att pröva huruvida 

detaljplanen kan ändras.21  

 

3.2  Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 

Bestämmelserna om miljöfarlig verksamhet återfinns i miljöbalkens 9 kap. I kapitlets första 

paragraf definieras vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga. För vissa av dessa råder 

tillståndsplikt i enlighet med 9 kap. 6 §. Det finns olika typer av tillstånds- eller anmälningsplikt 

för miljöfarliga verksamheter. Verksamheternas karaktär avgör vilken typ av tillståndsplikt som 

gäller. Dessa bestämmelser återfinns i miljöprövningsförordningen (2013:251) och benämns 

tillståndsplikt A, B och C. De mest ingripande verksamheterna, alltså de som innebär störst risk 

och olägenhet för omgivningen, lyder under tillståndsplikt A.  Hit hör gruvverksamhet, vilket 

anges i miljöprövningsförordningen 4 kap. 11-14 §§. Tillstånd för sådan verksamhet ska sökas 

hos mark- och miljödomstolen enligt miljöprövningsförordningen 1 kap. 6 §. Praktiska 

förberedelser för miljöfarliga verksamheter, som till exempel att bryta vägar, avverka skog 

etcetera, får inte påbörjas innan miljötillstånd har beviljats, detta på grund av att den typ av 

verksamheter som kräver tillstånd generellt sett är kostsamma och den miljöpåverkan som de 

medför är oåterkallelig.22 

 

Även ändringar av tillståndspliktiga verksamheter kan i vissa fall kräva tillstånd enligt 

miljöprövningsförordningen 1 kap. 4 § 1-2 punkt. En sådan ändring av verksamheten innebär 

inte alltid att hela verksamheten behöver prövas igen, utan prövningen kan begränsas till den 

del av verksamheten ändringen avser. Det är dock upp till prövningsmyndigheten att avgöra 

om hela eller endast delar av verksamheten ska prövas.23  

 

Till en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska bifogas en 

miljökonsekvensbeskrivning utformad i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. MB. 

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett viktigt beslutsunderlag vid prövningen av tillståndet.24 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska bland annat innehålla information om vilka miljöeffekter 

verksamheten kommer ge upphov till och hur dessa ska hanteras, samt vilka miljöförhållanden 

som vid tiden för miljöprövningen föreligger på den tilltänkta lokaliseringen. De delar av 

verksamheten som har prövats i samband handläggningen av koncessionsärendet prövas inte 

igen.25 

 

 

                                                 
20 Bäckström, 2015 sid 187-189   
21 Bäckström, 2015 sid 118 
22 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, Fjärde upplagan, Iustus, Uppsala, 2017 sid 267 
23 Michanek & Zetterberg, 2017 sid 269 
24 Michanek & Zetterberg, 2017 sid 271, prop. 1997/98:45 Miljöbalk del 1 sid 172 
25 Bäckström, 2015 sid 219, 221 
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3.2.1 Hänsynsreglerna 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. är tillämpliga på alla typer av verksamheter 

som berörs av miljöbalkens bestämmelser och tillämpas parallellt med annan lagstiftning. 

Hänsynsreglerna gäller för alla, både privatpersoner och näringsidkare, vilket innebär att 

reglerna är tänkta att tillämpas i såväl det vardagliga livet som vid tillståndsprövning. Reglerna 

gäller i den mån den tilltänkta åtgärden inte är försumbar i miljörättslig mening.26  

 

De krav hänsynsreglerna ställer upp är att den som bedriver eller planerar att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap, “utföra de skyddsåtgärder, iaktta 

de begränsningar och vidta de försiktighetsmått” som krävs för att kunna bedriva verksamheten 

på ett sätt som skyddar människor och miljön mot skador eller olägenheter orsakade av 

verksamheten. I detta ingår exempelvis användandet av bästa möjliga teknik, användandet av 

de produkter som ger minsta möjliga negativ påverkan på miljön (produktvalsprincipen), 

hushålla med råvaror och energi (hushållningsprincipen) samt välja den plats som innebär 

minsta möjliga skada och olägenhet för människor hälsa och för miljön 

(lokaliseringsprincipen).27   

 

Utifrån ovan nämnda krav på verksamhetsutövaren ska kostnaderna för försiktighetsåtgärder 

stå i rimlig proportion till den miljönytta som åtgärderna innebär – försiktighetsåtgärder ska 

vara miljömässigt motiverade. Det kan till exempel vara orimligt att kräva 100% rening av ett 

visst ämne om kostnaden för den åtgärden överstiger den miljönytta detta skulle medföra.28 

 

Om tillståndsmyndigheten finner att verksamheten inte kan tillåtas enligt hänsynsreglerna för 

att skadan eller olägenheten bedöms bli väsentlig även om försiktighetsåtgärder vidtas, ska 

ärendet hänvisas till regeringen.29 Regeringen kan då tillåta verksamheten under förutsättning 

att den anses vara av ”av synnerlig betydelse från allmän synpunkt”.30 Om den tilltänkta 

verksamheten bedöms försämra det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen i området31 får 

den inte tillåtas.  

 

3.2.2 Miljökvalitetsnormer  

Regeringen kan meddela särskilda bestämmelser om kvaliteten på miljön i vissa områden. 

Dessa bestämmelser kallas för miljökvalitetsnormer och anger gränsvärden för exempelvis 

buller eller damm som inte får överskridas. Detta regleras i miljöbalkens 5 kap. och i en 

tillståndsprövning av miljöfarligverksamhet ska dessa normer tas i beaktande. 

 

3.3  Förorenaren betalar 

I miljöbalken 2 kap. 8 § återfinns avhjälpanderegeln som uttrycker den allmänna miljörättsliga 

principen om att förorenaren betalar. Denna princip innebär att den som har orsakat en skada 

eller olägenhet ska ansvara för att avhjälpa skadan.32 Avhjälpanderegeln gäller för alla 

verksamheter som innebär en skada eller olägenhet för miljön.33 I minerallagen 4 kap. 6 § anges 

att koncessionshavaren ska ställa säkerhet för de återställningsarbeten i samband med 

verksamhetens slut som anges i minerallagen 13 kap. 4 §. I minerallagen 13 kap. 4 § anges även 

                                                 
26 Karnov internet, miljöbalken (1998:808) 2 kap not 20 hämtad 2019-04-16 
27 Miljöbalken (1998:808) 2 kap 2-6 §§ 
28 Miljöbalken (1998:808) 2 kap 7 § 
29 Prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. sid 211 
30 Miljöbalken (1998:808) 2 kap 9-10 §§ 
31 Karnov internet, miljöbalken 2 kap 10 § not 72 hämtad 2019-04-16 
32 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk del 1 sid 212 
33 Michanek & Zetterberg, 2017 sid 135-136 
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att de speciella bestämmelser om återställning och säkerhet inte innebär någon inskränkning av 

skyldigheterna som avhjälpanderegeln innebär. Enligt minerallagen 4 kap. 6 § sista meningen 

framgår även att länsstyrelsen har befogenhet att besluta att säkerhetens storlek ska öka. Trots 

det som nämnts ovan utgör bestämmelsen i minerallagen 4 kap. 6 § inte ett krav för att beviljas 

bearbetningskoncession, däremot har bergsstaten sedan början av 2000-talet tillämpat 

bestämmelsen i minerallagen 4 kap. 6 § genom att ställa upp villkor därom i koncessionen.34 

 

3.4  Vattenverksamhet 

I det närmaste all verksamhet som rör vatten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. 

Vattenverksamhet regleras i miljöbalkens 11 kapitel och definieras i kapitlets 3 §.  

Tillståndsplikten framgår av 9 §. För gruvverksamheter består vattenverksamheten dels av 

bortledning och rening av det vatten som kommit i kontakt med gruvavfallet samt bortledning 

av en del av grundvattnet. Gruvavfall kan innehålla oxiderande ämnen och när dessa ämnen 

kommer i kontakt med syre bildar de sura ämnen som kan göra stor skada på miljön. För att 

minska risken för detta täcks gruvavfallet med jord eller placeras i sedimenteringsbassänger där 

kontakten med syre begränsas. Vattnet som kommer från dessa sedimenteringsbassänger renas 

sedan genom något som kallas för klarningsdammar innan det släpps ut i naturen igen.35 

Dammarnas säkerhet regleras i flera olika lagar, förordningar och föreskrifter utöver 

miljöbalken, bland annat förordning (2014:214) om dammsäkerhet, lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor samt gruvRIDAS som är gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet.36 

Grundvattennivån behöver ofta justeras för att möjliggöra gruvverksamheten och  hur mycket 

grundvattennivån får sänkas anges då som villkor för tillståndet.  

 

Att bedriva tillståndspliktig vattenverksamhet utan tillstånd eller utöver vad tillståndet medger 

innebär straffsanktionering i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken 29 kap. 4 §. 

 

  

                                                 
34 Bäckström, 2015 sid 209 
35 https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/ hämtad 2019-04-17 
36 https://www.svk.se/aktorsportalen/dammsakerhet/regelverk-och-riktlinjer/ hämtad 2019-04-17 

https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/
https://www.svk.se/aktorsportalen/dammsakerhet/regelverk-och-riktlinjer/
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4. Kaunisvaara  
4.1  Pajala kommun 

Pajala kommun är en så kallad storkommun i Norrbotten som bildades 1971 då flera kommuner, 

bland annat Pajala, Tärendö och Korpilombolo, gick ihop och bildade en storkommun. Pajala 

kommun gränsar mot Kiruna i norr, Övertorneå och Överkalix i söder, Gällivare i väst och de 

finska kommunerna Muonio, Kolari och Pello i öster. Hela Pajala kommun har ca 6 300 

invånare och av dessa bor ca 2 000 personer i den centrala delen av Pajala. Pajalas geografiska 

läge har gjort att befolkningen har stor spridning av människor med bland annat samisk, finsk 

och svensk härkomst.37  

 

Pajala kommun var positivt inställda till etableringen av en gruva i kommunen. I samband med 

den första sprängningen uttryckte det dåvarande kommunalrådet att det var “en historisk 

händelse för kommunen och något vi väntat på i flera år.” och att gruvan redan lett till många 

arbetstillfällen vilket innebar att Pajala kommuns arbetslöshetssiffror var rekordlåga.38  

 

 
Diagram 1: Arbetslöshet i Pajala kommun 2010-2018. 39,40 

 

Av diagram 1 framgår tydligt att antalet arbetslösa i kommunen påverkats av verksamheten i 

gruvan. I januari 2010, innan gruvan i Kaunisvaara etablerats, var cirka 900 personer arbetslösa. 

När Northlands dagbrott i Kaunisvaara fortfarande var i bruk under juni 2014 hade antalet 

arbetslösa sjunkit med drygt 300 personer. Det syns även en ökning av antalet arbetslösa efter 

Northlands konkurs 2014. 

 

4.1.1 Intervjuer med enskilda kommuninvånare  

Johanna Funck som är född och uppvuxen i Pajala kommun berättar i en intervju att stämningen 

i Pajala kommun på det stora hela var positiv inför Northlands etablering av gruvan i 

                                                 
37 : https://www.pajala.se/Besokare/Fakta-om-kommunen/Historik/Historia/ hämtad 2019-04-24 
38 https://www.pajala.se/Pajala-kommun/Naringsliv/Nyheter-Naringsliv/Forsta-sprangningen-i-

Kaunisvaara/#.XMa6F-gzbIU hämtad 2019-04-29 
39 Arbetsförmedlingen, Arbetssökande 1996-2018 urval: arbetslösa januari 2010-2018. Tillgänglig på internet: 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Tidigare-statistik.html Hämtad 

2019-04-24  
40 Statistiska Centralbyrån (SCB), Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 – 2018 

urvalskriterier Pajala kommun, samtliga kön och civilstånd, 15-64 år mellan åren 2010-2018. Tillgänglig på 

Internet: http://www.statistikdatabasen.scb.se/ Hämtad 2019-05-15. 
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Kaunisvaara, även om det givetvis fanns viss oro hos boende i området för vad det skulle 

innebära i fråga om buller och damning m.m. Hon berättar att det blev en chans för många att 

arbeta i någon del av verksamheten vilket innebar att den nedåtgående spiralen vändes. 

 

Johanna Funck berättar att konkursen märktes av i kommunen även om folk var hoppfulla om 

att det skulle komma en lösning för gruvan. Personer som flyttat till kommunen för att arbeta 

flyttade vidare och fick jobb på andra orter. När Kaunis Iron sedan startade sin verksamhet i 

Kaunisvaara upplevde hon en positiv inställning som var något mer försiktig än när Northland 

startade sin verksamhet. Hon menar även att det är viktigt att det finns en branschbalans och att 

det finns ett till ”ben att stå på” i kommunen vilket gruvverksamheten i Kaunisvaara bidrar 

till.41  

 

Anna Kumpula Kostet, tidigare kommunalråd och näringslivsutvecklare i Pajala kommun, 

berättar om hur det kanadensiska gruvföretaget på ett tidigt stadium vann över den sedan 

tidigare skeptiska befolkningen och möttes av en positiv inställning och ett jublande folkets hus 

när de presenterade sin plan för att starta gruvverksamheten. Hon berättar även att 

gruvetableringen innebar att en nedåtgående trend med en stillastående arbetsmarknad, stängda 

förskoleavdelningar och avflyttning från kommunen upphörde och vändes till raka motsatsen. 

När Northland gick i konkurs i slutet av 2014 gick luften ur kommunen berättar Anna Kumpula 

Kostet, projekt fick läggas på is och folk fick börja veckopendla igen. Hon berättar att när 

Kaunis Iron tog över verksamheten så var det inte lika ohämmat positiv stämning, utan det 

fanns en försiktighet över det. Nu när gruvan är igång igen och har cirka 300 anställda så känns 

det positivt även om positivismen grumlas något i och med ovissheten kring vad en eventuell 

återkallelse av miljötillståndet skulle innebära.42 

 

4.2  Historik Northland Resources AB 

4.2.1 Koncessionsprövningen 

Den 14 mars 2008 ansökte det kanadensiska bolaget Northland Resources AB (nedan kallat 

Northland) om bearbetningskoncession för Tapuli K 1 och Tapuli K 2, två intill varandra 

belägna områden. Ansökan avsåg den mineralfyndighet som hittats i samband med den tidigare 

genomförda undersökningen av området, ett område på totalt cirka 140 hektar. Till ansökan 

fogades en miljökonsekvensbeskrivning och en rapport där den indikerade mineraltillgången 

uppgick till cirka 54 miljoner ton. I ansökan uppgav Northland att de sökte 

bearbetningskoncession för järnmalm alternativt järnmalm och koppar. Då någon förekomst av 

koppar inte bevisats kom denna prövning att röra bearbetningskoncession för järnmalm.43 44  

 

I samband att koncessionsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kungjordes 

inkom skrivelser från bland annat Muonio sameby som uttryckte oro för den påverkan 

gruvverksamheten skulle kunna ha på rennäringen, samebyn hade i sin skrivelse angett flera 

olika förslag på åtgärder som kunde minska de negativa effekter gruvan skulle kunna medföra 

för deras verksamhet. Samebyn motsatte sig inte gruvverksamheten som sådan utan ville 

säkerställa möjligheten för en samexistens av gruvverksamhet och renskötsel. Övriga skrivelser 

som inkom berörde bland annat damning och fornlämningar, dessa togs inte i beaktande vid 

koncessionsprövningen utan bedömdes höra hemma i den framtida miljöprövningen.45  

 

                                                 
41 Bilaga 1  
42 Bilaga 2 
43 Beslut 2008-11-20 Bergsstaten diarienummer 22-359-2008 sid. 1-2 
44 Beslut 2008-11-20 Bergsstaten diarienummer 22-1340-2008 sid 1-2 
45 Beslut 2008-11-20 Bergsstaten diarienummer 22-359-2008 sid. 3-4 
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Bergmästaren bedömde att miljöbalkens hushållningsbestämmelser för mark- och 

vattenområden inte utgjorde hinder för verksamheten samt att miljökonsekvensbeskrivningen 

efter komplettering uppfyllde miljöbalkens krav46. Utifrån detta bedömde bergmästaren att de 

rekvisit som återfinns i minerallagen 4 kap. 2 § var uppfyllda och att bearbetningskoncession 

därmed kunde beviljas47,48 från och med 2008-11-20 och 25 år framåt. Säkerhet om totalt 550 

000 kronor skulle ställas för inledande återställningsåtgärder i samband med koncessionens 

upphörande.49,50 

 

Som nämnts ovan hade inte den ursprungliga undersökningen visat på förekomst av koppar i 

den aktuella mineralfyndigheten. 2010 inkom Northland Resources med bevisning som styrkte 

förekomsten av koppar vilket gjorde att den ursprungliga ansökan från 14 mars 2008 avseende 

koncession för både järn och koppar kunde tas upp till prövning. I och med den nya 

malmbevisningen kunde bearbetningskoncession beviljas för järn och koppar.51  

 

4.2.2 Miljöprövningen 

Efter att Northland beviljats bearbetningskoncession ansökte de om tillstånd för sin miljöfarliga 

verksamhet hos mark- och miljödomstolen i Umeå. Mark- och miljödomstolen skickade i sin 

tur ansökan vidare till Finsk-svenska gränsälvskommissionen för prövning. Miljöbalken 

innehåller inte någon jurisdiktionsbestämmelse, därför kunde mark- och miljödomstolen lämna 

ärendet vidare för handläggning.52 I prop. 1971:137 om gränsälvsöverenskommelsen 6 kap. 3-

4 art. anges att i fall rörande miljöfarliga verksamheter i gränsälvsområdet har 

verksamhetsutövaren rätt att ansöka om tillstånd för verksamheten hos gränsälvskommissionen. 

I en bilaga till gränsälvsöverenskommelsen fastslås att kommissionen måste pröva 

tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet.  

 

Som nämnts ovan är ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet nödvändigt vid gruvverksamhet, 

det tillstånd som söktes av Northland avsåg anläggning och drivande av gruvverksamhet samt 

andra för huvudverksamheten nödvändiga anläggningar såsom transportanläggningar och 

klarningsdammar. I ansökan angavs att brytningen skulle ske i ett dagbrott som beräknades få 

måtten 2300x900x360 meter. Delar av de massor som tagits bort i förberedelserna för 

dagbrottet skulle bevaras genom att läggas i utkanten av området för att sedan återanvändas vid 

verksamhetens upphörande. Northland uppgav i samband med tillståndsprövningen att deras 

avsikt var att transportera malmen med hjälp av järnväg på den finska sidan av gränsen och att 

förhandlingar pågick med berörda finska myndigheter. Northland uppgav att någon brytning av 

malm inte skulle påbörjas innan transportfrågan hade lösts.53  

 

Ett antal yttranden inkom i samband med ansökningsprocessen, vilka till största delen tillstyrkte 

tillståndsansökningen. Naturvårdsverket yttrade att transportfrågan på den finska sidan borde 

ingå i miljökonsekvensbeskrivningen, vilket gränsälvskommissionen ställde sig bakom.54  

 

I gränsälvskommissionens beslut framgår att myndigheter och sakägare i stort sett godtagit 

bolagets beskrivning av verksamheten och tillhörande anläggningar. De synpunkter som 

                                                 
46 Enligt tidigare lydelse av miljöbalken 6 kap.  
47 Beslut 2008-11-20 Bergsstaten diarienummer 22-359-2008 sid. 4 
48 Beslut 2008-11-20 Bergsstaten diarienummer 22-1340-2008 sid 4 
49 Beslut 2008-11-20 Bergsstaten diarienummer 22-359-2008 sid 1-2 
50 Beslut 2008-11-20 Bergsstaten diarienummer 22-1340-2008 sid 1 
51 Beslut 2010-10-28 Bergsstaten diarienummer BS 22-360-2008 och BS 22-287-2009 
52 Beslut 2010-08-20 Finsk-svenska gränsälvskommissionen M 11/09 sid 10-11 
53 Beslut 2010-08-20 Finsk-svenska gränsälvskommissionen M 11/09 sid 8-9 
54 Beslut 2010-08-20 Finsk-svenska gränsälvskommissionen M 11/09 sid 9-10 
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inkommit rör främst skydds- och kontrollfrågor. Beslutet villkorades på ett antal punkter, 

exempelvis begränsningar rörande damning, vibrationer och buller från verksamheten, 

uppförande av anläggning knutet till nyttjanderätt av mark, samrådskrav rörande renskötsel och 

upprättande av säkerhet för återställningsfond.55  

 

Som nämnts ovan var den planerade storleken på dagbrottet 2300x900x360 meter. 

Jämförelsevis kan nämnas att LKAB:s dagbrott i Leveäniemi, som är den aktiva av de två 

dagbrottsgruvorna i Svappavaara, har måtten 1300x800x120 meter.56 Den ekonomiska säkerhet 

som Northland ställde för återställningsarbeten var enligt tillståndet 10,3 miljoner kronor, att 

jämföra med de cirka 119 miljoner kronor som LKAB avsatte i en garanti för att klara 

återställningen den dag gruvverksamheten i Svappavaara upphör.57  

 

Gränsälvkommissionen beviljade Northland tillstånd till gruvverksamhet. Tillståndet medgav 

Northland att ta upp högst 20 miljoner ton malm per år samt upprätta de anläggningar som krävs 

för att kunna bearbeta malmen.58  

 

Northland inkom med en ansökan till Bergsstaten om markanvisning den 21 december 2011. 

Northland hade vid denna tidpunkt träffat överenskommelser med alla markägare som berördes 

av gruvan och därmed förelåg ingen tvist angående ersättning. Pajala kommun hade ingen 

invändning mot den tilltänkta markanvisningen under förutsättning att allmänhetens möjlighet 

att använda via väg 99 inte skulle inskränkas. Utifrån detta tillsammans med det faktum att 

gränsälvskommissionen beviljat tillstånd för gruvverksamhet anvisades 1 500 hektar mark till 

Northland enligt bestämmelserna i minerallagens 9 kap. den 23 oktober 2012.59  

 

4.2.3 Northland resources i konkurs 

Den 8 december 2014 begärde Northland bolaget i konkurs60 efter att bolaget haft svårt att 

inbringa intäkter som täckte de utgifter som bolaget hade. Konkursen föregicks av flera försök 

att rädda verksamheten, men trots att flera utomstående aktörer gick in med 660 miljoner kronor 

var detta inte tillräckligt för att bolaget skulle undgå konkursen. Vid tiden för konkursen 

uppgick bolagets skulder till 14 miljarder kronor vilket gör den till den största konkursen i 

Sveriges historia.61  

 

4.3  Kaunis Iron AB 

I november 2017 köpte Abecede AB gruvan i Kaunisvaara med tillhörande anläggningar och 

tillstånd av Northland Resources i konkurs för 100 miljoner kronor, Abecede bytte sedan namn 

till Kaunis Iron AB.62 Den 12 juli 2018 startade verksamheten i Kaunis Irons regi.63  

 

4.3.1 Bearbetningskoncession 

I minerallagens 6 kap. 1 § framgår att ett beslut om bearbetningskoncession får överlåtas om 

prövningsmyndigheten ger sitt medgivande. Northlands konkursbo inkom den 2 oktober 2017 

                                                 
55 Beslut 2010-08-20 Finsk-svenska gränsälvskommissionen M 11/09 sid 2-8 
56 https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/lokala-nyheter/leveaniemi-levererar/ hämtad 2019-04-29 
57 Norrländska Socialdemokraten 2015-04-02, LKAB får brytningstillstånd i Leveäniemi. Tillgänglig på internet: 

https://www.nsd.se/nyheter/kiruna/lkab-far-brytningstillstand-i-leveaniemi-9190675.aspx  (hämtad 2019-05-09) 
58 Beslut 2010-08-20 Finsk-svenska gränsälvskommissionen M 11/09 sid 1 
59 Beslut 2012-10-23 Bergsstaten diarienummer BS 23-1703-2011 
60 Beslut Luleå tingsrätt mål nr K 3132-14 
61 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/detta-har-hant-i-gruvans-historia hämtad 2019-04-29 
62 Norrländska Socialdemokraten 2018-07-17, Pajalagruvan: Detta har hänt. Tillgänglig på internet: 

https://www.nsd.se/nyheter/pajalagruvan-detta-har-hant-nm4863005.aspx (hämtad 2019-04-29) 
63 http://www.kaunisiron.se startsida hämtad 2019-04-30 

https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/lokala-nyheter/leveaniemi-levererar/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/detta-har-hant-i-gruvans-historia
https://www.nsd.se/nyheter/pajalagruvan-detta-har-hant-nm4863005.aspx
http://www.kaunisiron.se/
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med en ansökan om överlåtelse av bearbetningskoncessionen för Tapuli K nr 1 och 2 samt 

Sahavaara K nr 1. Bergsstaten tog i sin prövning ställning till bestämmelserna i minerallagen 4 

kap 2 § samt gjorde en bedömning om Kaunis Iron är lämpliga att bedriva verksamheten, utifrån 

detta bedömde Bergsstaten att förutsättningarna för en överlåtelse av bearbetningskoncession 

ansågs uppfyllda. I beslutet framgår att Kaunis Iron avser bedriva verksamheten “under i stort 

sett samma förutsättningar och villkor” som Northland.64  

 

4.3.2 Miljöprövningen 

Kaunis Iron AB har ansökt om ett nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet som avser ersätta det 

som beviljades av gränsälvskommissionen i augusti 2010. I samband med denna ansökan har 

ett samrådsunderlag upprättats eftersom samråd alltid ska ske vid denna typ av verksamhet då 

den innebär en betydande miljöpåverkan. Samrådets funktion är att ge berörda parter möjlighet 

att komma med invändningar, synpunkter och kunskap rörande området.65  

 

4.4  Länsstyrelsen Norrbotten 

Omkring tiden för Northlands konkurs inkom ett antal polisanmälningar från Länsstyrelsen 

Norrbotten mot Northland. Anmälningarna avsåg följande: 

 

• Sand- och klarningsmagasinet var beläget delvis utanför det tillståndsgivna området. 

• Klarningsbassäng var belägen helt utanför det tillståndsgivna området och helt 

saknade tillstånd.  

• Anrikningssanden hade deponerats utanför området.  

• Northland hade grävt ett dike från verksamhetsområdet mot ett myrområde utan att 

erhålla tillstånd om ett sådant.  

• Grundvattennivån hade sänkts 16 meter vilket tillståndet inte medgav.  

• Transporterna som enligt Länsstyrelsen stod i strid med tillståndet.  

 

Efter att Länsstyrelsen hade anmält Northland var det Länsstyrelsens uppgift att komma med 

förelägganden om rättelse av de delar av verksamheten som avvek från tillståndet. Dessa 

förelägganden innebar bland annat att ett nytt klarningsmagasin skulle uppföras inom det 

tillståndsgivna området och det dike som grävts utan tillstånd skulle fyllas igen. Eftersom 

Northland hade gått i konkurs tog konkursboet över verksamhetsansvaret och dessa 

förelägganden gick alltså till konkursförvaltaren. När konkursförvaltaren under en längre tid 

utan framgång försökt hitta en köpare för gruvan beslutades att verksamheten skulle avvecklas 

och återställningsarbetet skulle påbörjas. I samband med beslutet om att gruvan skulle 

avvecklas saknade dessa förelägganden relevans då verksamheten inte skulle fortsätta. I 

samband med att verksamheten vid gruvan började tunnas ut upphörde länspumpningen vilket 

ledde till att grundvattennivån steg. Förundersökningen lades ner i samtliga fall, i fråga om 

transporterna hänvisade domstolen bland annat till Hyltemålet.  

 

När Kaunis Iron tog över verksamheten skickade Länsstyrelsen i Norrbotten en skrivelse till 

dem som uttryckte att om de ska bedriva verksamhet i Kaunisvaara måste de följa tillståndet 

från gränsälvskommissionen, samt att detta innebär att gruvan inte kan bedrivas på samma sätt 

som under Northlands tid. Idag bedriver dock Kaunis Iron gruvverksamheten till största delen 

på samma sätt som Northland gjorde.66  

  

                                                 
64 Beslut 2017-12-20 Bergsstaten diarienummer BS 224-809-2017 sid 1-2 
65 Kaunis Iron, Samrådsunderlag, Kaunisvaara gruvverksamhet, 2018 sid 9  
66 Berggård, David; miljöingenjör, miljöskyddsenheten Länsstyrelsen Norrbotten. Samtal 2019-05-10 
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4.5  NJA 2004 s 421 ”Hyltemålet” 

I målet hade ett bolag ansökt om utökning av produktionen i en miljöfarlig verksamhet. Fråga 

väcktes huruvida transporter skulle villkoras mer specifikt i tillståndet än under det allmänna 

villkoret. Naturvårdsverket yrkade i första hand på att sökanden borde åläggas att komplettera 

ansökan med en utredning av hur transporterna skulle kunna utföras på ett ur miljösynpunkt 

bättre sätt och i andra hand att sökanden under en prövotid utreder villkor som bättre skulle 

reglera transportfrågan.  

 

Sökande genmälde att transportfrågan för den största delen av det inkommande godset inte 

berörde dem då transporterna beställdes av leverantörer och att den största delen av det 

avgående godset transporterades på det sätt som kunderna beställde. Sökanden menade att det 

alltså inte kan åläggas dem att påverka transporterna i någon större utsträckning. Sökanden 

menade att det endast vore rimligt att reglera de lokala transporterna genom villkor i tillståndet.  

 

Mark- och miljööverdomstolen fastställde att sökanden skulle åläggas en prövotid där 

möjligheten att minska miljöpåverkan från transporterna till och från anläggningen skulle 

utredas.  

 

Högsta domstolen menade att transporter förvisso kan villkoras i ett tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet men att det då bör vara fråga om transporter inom eller i nära anslutning till 

verksamheten i fråga. Långväga transporter till eller från verksamhetsområdet bör inte villkoras 

på ett sådant sätt att det kan innebära en indirekt reglering av transportsektorn. Anspråk rörande 

utsläpp från exempelvis lastbilar som används för transporter ska riktas mot tillverkaren eller 

fordonsägaren. Högsta domstolen fann inget som tydde på att ett prövotidsförordnande av den 

sort som Naturvårdsverket förespråkat var påkallat. Högsta domstolen upphävde mark- och 

miljööverdomstolens förordnande om prövotid.67  

 

4.6  Naturvårdsverket 

Den 29 november 2017 skickade Naturvårdsverket en skrivelse till Northland Resources 

konkursbo där de ifrågasatte tillståndets giltighet i förhållande till nya aktörer samt på de 

punkter som Naturvårdsverket anser att Northland har brutit mot i det aktuella tillståndet. 

Naturvårdsverket anser att en ny verksamhet i Tapuli inte kan bedrivas inom ramen för det 

gamla tillståndet och att de ändringar i verksamheten som behöver vidtas för att villkoren i 

tillståndet ska uppfyllas är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Naturvårdsverket menar till att 

börja med att tillståndet inte är tillräckligt detaljrikt då det inte innehåller specifika 

bestämmelser för viktiga delar av verksamheten, till exempel hur mycket grundvattennivån får 

sänkas utan detta regleras endast genom det allmänna villkoret i tillståndet som säger att 

verksamheten ska bedrivas på det sätt som bolaget har angivit. Naturvårdsverket menar även 

att de bassänger och magasin som använts för verksamheten inte uppfyller de krav som 

villkorades i tillståndet, dammarna är till exempel inte uppförda i enlighet med gruvRIDAS.68  

 

4.6.1 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m.  

Naturvårdsverket har den 26 juni 2018 ansökt om delvis återkallelse av det miljötillstånd som 

utfärdats av gränsälvskommissionen 2010. Anledningen till ansökan är att verksamheten som 

bedrevs av Northland enligt Naturvårdsverket inte levde upp till de krav lagstiftningen ställer 

på sådan verksamhet. Naturvårdsverket anger att deras avsikt med ansökan inte är att ta 

ställning emot gruvverksamhet i området, utan att säkerställa att verksamheten inte skadar 

                                                 
67 NJA 2004 s 421 
68 Naturvårdsverket, skrivelse 2017-11-29 sid 2-4 
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miljön på ett otillåtet sätt. Naturvårdsverket anser att en ansökan om ett nytt tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet bör upprättas av Kaunis Iron och att ett eventuellt nytt tillstånd ska 

uppfylla de lagstadgade krav som finns rörande exempelvis bästa möjliga teknik.69  

 

Naturvårdsverket grundar sitt yrkande på miljöbalkens 24 kap. 3 § 2, 3 och 7 punkter. där det 

anges att tillstånd kan återkallas om villkor inte uppfyllts (2 punkt), om det har uppkommit 

någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte kunde förutses till följd av verksamheten (3 

punkt) eller verksamheten bryter mot EU-lagstiftning (7 punkt). Naturvårdsverkets grunder för 

ansökan om återkallelse är bland annat att: 

 

• Den ekonomiska säkerheten för verksamheten är för låg. 

• Det saknas begränsningsvärden vilket innebär att miljökvalitetsnormer riskerar att 

överskridas. 

• Grundvattensänkningen i Kokkovuoma kan innebära en avvikelse från tillståndet. 

• Det för verksamheter i området krävs natura 2000-tillstånd vilket saknas. 

• Transporterna på lastbil utgör en avvikelse från tillståndet.70 

 

Naturvårdsverkets inställning är vidare att det inte står klart att bolaget har tillstånd att deponera 

anrikningssand på sandmagasinet. Av tillståndet framgår inte vilken deponeringsteknik som ska 

användas och om den tekniken utgör bästa möjliga/bästa tillgängliga teknik. Northland 

deponerade anrikningssanden genom att lägga den i en hög, varpå en förtjockningsprocess 

ändrade sandens tröghet vilket skulle göra det omöjligt för sanden att breda ut sig över 

gränserna för det tillståndsgivna sandmagasinet. Detta visade sig inte fungera fullt ut då en del 

av sanden gled ner och hamnade utanför denna gräns. För att komma tillrätta med detta har 

Northland upprättat vallar för att hålla sanden på plats. Naturvårdsverket menar att dessa vallar 

utgör en damm och att något tillstånd för en sådan inte finns.71  

 

Länsstyrelsen Norrbotten har som tillsynsmyndighet konstaterat att verksamhetens dammar 

inte är uppförda i enlighet med gruvRIDAS vilket tillståndet förutsätter. Detta innebär en risk 

både ur säkerhets- och miljösynpunkt. Läckage av vatten och anrikningssand ur dessa dammar 

inträffade 2013-12-30 och länsstyrelsen har i ett beslut 2017-07-12 förbjudit användning av 

dammarna i annat än avslutnings- och efterbehandlingssyfte.72 

 

Länsstyrelsen har efter tillsyn även konstaterat att anläggningarna som används för att hantera 

utvinningsavfallet (se tabell 1) är otillräckliga och inte uppförda i enlighet med villkor två och 

tre i tillståndet. Exempelvis har bräddning73 ofta skett på grund av exempelvis nederbörd eller 

snösmältning.  

 

Naturvårdsverket menar att snösmältning är en sådan faktor som en verksamhetsutövare bör ha 

med i sina beräkningar, vilket är fallet för många andra gruvor i drift. Naturvårdsverket menar 

även att de uppförda utvinningsavfallsanläggningarna är utformade enligt antagandet att 

utvinningsavfallet inte reagerar med omkringliggande ämnen (exempelvis syre) och att det sätt 

på vilket Northland förvarat utvinningsavfallet, nämligen genom att innesluta det i ett 

                                                 
69 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 2  
70 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 4-5  
71 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 11-14  
72 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 18-19  
73 Dränering av vatten från en damm till en recipient utanför verksamhetsområdet, i detta fall Muonio älv. 

(https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/a---c/ordbok-a-c/2013-03-14-braddning.html hämtad 

2019-05-03) 

https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/a---c/ordbok-a-c/2013-03-14-braddning.html
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gråbergsupplag, inte är prövat i domstol och att det därför inte är bevisat att det uppfyller kravet 

på bästa möjliga teknik.74  

 

Naturvårdsverket menar vidare att tillståndet från gränsälvskommissionen baseras på att 

transporterna av malm skulle ske via järnväg genom Finland. Då detta av flera anledningar 

visade sig omöjligt har malmen istället transporterats med hjälp av lastbilar från Kaunisvaara 

västerut för att senare lastas om till järnvägsvagnar för vidaretransport. Detta är ett förfarande 

som Naturvårdsverket menar inte omfattas av det tillstånd som utfärdades av 

gränsälvskommissionen.75  

 

Kaunis Iron avser använda samma transportsätt som Northland, det vill säga vägtransporter 

mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi där malmen lastas om för vidare transport på järnväg till 

Narvik. Trafikverket har beviljat Kaunis Iron dispens för 90 tons lastbilstransporter76 Kaunis 

Iron resonerar i likhet med Northland att det enda möjliga transportsättet från Kaunisvaara idag 

är genom vägtransporter då det inte finns infrastruktur som möjliggör någon annan form av 

transporter (järnväg eller sjöväg).77 

 

Gränsälvskommissionens beslut innehåller inte något krav på täckning av gråbergsupplaget 

eller sandmagasinet trots att det under lång tid har varit vedertaget inom branschen. 

Naturvårdsverket anmärker även att det här skulle kunna vara fråga om krav på så kallad 

kvalificerad täckning av utvinningsavfallet då det innehåller syrabildande ämnen.78  

 

I gränsälvskommissionens beslut framgår att en ekonomisk säkerhet för efterbehandling på 10,3 

miljoner skulle avsättas innan verksamhetens start. Denna säkerhet skulle sedan ökas i 

förhållande till volymen av producerat avfall. Behovet av ekonomisk säkerhet för Tapuli 

beräknades initialt till cirka 72 miljoner. Kostnaden för återställning av verksamhetsområdet 

beräknas idag uppgå till drygt 205 miljoner kronor. Den säkerhet som Kaunis Iron idag har 

ställt uppgår till cirka 29,4 miljoner vilket Naturvårdsverket anser vara alltför lågt.79  

 

Northland uppgav i samband med tillståndsprövningen att grundvattensänkningen skulle uppgå 

till “några decimeter på ett avstånd av ca 50 meter från vallen runt dagbrottet”. 

Grundvattennivån har dock sänkts med 16 meter vilket innebär att det våtmarksområde, 

Kokkovuoma, som är beläget runt gruvan har påverkats. Något som enligt Northlands 

ansökningshandlingar inte skulle inträffa.80  

 

Genom lag (2010:897) har den befogenhet som tidigare tillkom gränsälvskommissionen dragits 

in. I övergångsbestämmelserna i lagens 34 art. 3 punkt framgår att beslut som 

gränsälvskommissionen fattat ska fortsätta gälla, och att omprövning och tillsyn ska utföras 

enligt nationell lagstiftning. Utifrån detta anser Naturvårdsverket att tillståndet för Tapuli kan 

återkallas i enlighet med svensk lagstiftning. Genom Kaunis Irons övertagande av Northlands 

                                                 
74 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 20-21  
75 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 36 
76 Normal högsta tillåtna bruttovikt på BK4-väg (väg 395, E45 samt E10) (Trafikverket BK4-vägar Norrbotten, 

2019-03-29) är högst 74 ton för en fordonskombination där lägsta avstånd mellan första och sista axeln är 20,2 

meter, på en BK1-väg (väg 99) är högsta tillåtna vikt för samma axelavstånd 64 ton. (Förordning (2018:102) om 

förändring i trafikförordningen (1998:1276) bilaga 1 och 4) 
77 Kaunis Iron, Samrådsunderlag, Kaunisvaara gruvverksamhet, 2018 sid 58-59 
78 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 22-23  
79 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 23-24  
80 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 29-32  
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tillstånd från gränsälvskommissionen menar Naturvårdsverket att de även iklätt sig de 

skyldigheter som medföljer tillståndet.81  

  

                                                 
81 Ansökan om delvis återkallelse av tillstånd m.m. 2018-06-25 ärendenr NV-08128-17 sid 37  
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5. Analys 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda om och i så fall hur mineralutvinning kan sägas 

vara ett prioriterat intresse enligt svensk lagstiftning. För att besvara syftet har de rättsliga 

förutsättningarna för gruvverksamhet utretts och sedan jämförts med hur gällande rätt tillämpats 

vid tillståndsprövningen för gruvan i Kaunisvaara. Då avvikelser från tillståndet för miljöfarlig 

verksamhet har förkommit har även hanteringen av dessa avvikelser studerats. 

 

5.1  Mineralutvinning: ett prioriterat intresse enligt svensk lagstiftning? 

I Sverige är gruvverksamhet ett prioriterat samhällsintresse, i synnerhet vad gäller brytning av 

de koncessionsmineraler som anges i minerallagens 1 kap 1 §. I vårt moderna samhälle är vi i 

stor utsträckning beroende av dessa mineraler för att upprätthålla vår livsstil. I rollen som 

konsumenter tänker vi inte alltid på hur de produkter vi använder oss av i vardagen produceras, 

faktum är att de mineraler som bryts i gruvorna utgör vitala delar i framställandet av alltifrån 

hustak och bilar till mobiltelefoner. Utifrån detta konstateras att det finns ett stort allmänt 

samhällsintresse för tillvaratagande av dessa koncessionsmineraler.  

 

Utöver att tillgodose det samhälleliga behovet av mineraler innebär en gruvverksamhet ofta en 

stor ekonomisk lönsamhet, dels i ren vinst för gruvans ägare, dels i exempelvis arbetstillfällen 

på orten där verksamheten är placerad. Gruvor, i synnerhet i norra Sverige, är ofta belägna i 

områden som från början inte är särskilt tätbefolkade och där det finns ett begränsat antal 

arbetstillfällen. Då dessa verksamheter ofta genererar ett mycket stort antal arbetstillfällen 

under lång tid flyttar i bästa fall arbetskraft till orten för arbetets skull. Denna potentiella 

befolkningsökning leder i sin tur till ökad efterfrågan för mat, husrum och fritidsaktiviteter.  

 

I Pajala kommun kunde man som nämnts ovan se en markant minskning i antalet arbetslösa 

mellan år 2010 och år 2014. Gruvan genererade många arbetstillfällen både för människor som 

redan bodde i Pajala kommun och utomstående. Den ökade befolkningsmängden ledde i sin tur 

till ett större servicebehov i form av exempelvis ökad efterfrågan för boende. Denna ökning i 

befolkningsmängd ledde även till en ökad efterfrågan för restauranger, butiker och dylikt. Av 

intervjuer med personer i Pajala kommun framgår att det är en fortsatt positiv inställning till 

gruvan även om optimismen är lite mer försiktig nu jämfört med när Northland först startade 

sin verksamhet.  

 

En gruvverksamhet kan inte lokaliseras var som helst då en malmfyndighet är synnerligen 

stationär, därför måste verksamheten lokaliseras till den plats där den aktuella malmfyndigheten 

är belägen. På grund av detta får ofta motstående markanvändningsintressen stå tillbaka för den 

tilltänkta gruvverksamheten, detta kan i vissa fall vara en källa till konflikt. I svensk lagstiftning 

anges att motstående markanvändningsintressen i möjligaste mån ska kunna samexistera vilket 

i praktiken kan vara omöjligt eftersom gruvverksamhet är så pass invasiv. Som exempel kan 

rennäring vara svår att kombinera med gruvverksamhet då renar behöver betesmarker och 

sannolikt inte gärna betar i närheten av en bullrig verksamhet. 

 

Det kan alltså konstateras att gruvverksamhet anses vara ett samhällsintresse som prioriteras 

över många andra samhällsintressen i svensk lagstiftning.  

 

5.2  Allmänna rättsliga förutsättningarna för mineralutvinning? 

Det första steget mot mineralutvinning är att erhålla ett undersökningstillstånd från Bergsstaten 

så att en mineralförekomst kan påvisas. När en sådan är bevisad lämnas en ansökan om 

bearbetningskoncession till Bergsstaten som har att avgöra huruvida rekvisiten i minerallagen 
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4 kap. 2 § är uppfyllda. Efter detta kan den som beviljats bearbetningskoncession gå vidare och 

ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Som nämnts ovan har en gruvverksamhet 

tillståndsplikt A vilket innebär att den sortens verksamhet alltid, utan undantag, anses medföra 

en betydande miljöpåverkan. Ansökan för detta tillstånd lämnas till mark- och miljödomstolen 

som är prövningsmyndighet. Beslutsunderlaget för detta tillstånd utgörs bland annat av en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

En prövning om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska ha sin utgång i hänsynsreglerna 

(miljöbalkens 2 kap.). Hänsynsreglerna är omfattande och berör alla delar av verksamheten. 

Dessa regler existerar främst för att säkerställa att den tilltänkta verksamhetsutövaren är lämplig 

att utöva den aktuella verksamheten. Tillämpningen av hänsynsreglerna innebär bland annat att 

tillståndsmyndigheten, inte verksamhetsutövaren själv, ska bestämma på vilket sätt 

hänsynsreglerna ska efterlevas. Det tillståndsmyndigheten kontrollerar är exempelvis om 

verksamhetsutövaren avser använda bästa möjliga teknik och att tillståndets villkor fastställer 

att eventuella miljökvalitetsnormer ska följas etc. Verksamhetsutövaren måste även ansöka om 

tillstånd för vattenverksamhet eftersom gruvverksamhet involverar sådan. I samband med 

tillståndsprocessen ska samråd ske med berörda parter så att dessa kan uttrycka sina åsikter och 

påverka processen. 

 

I samband med tillståndsprövningen enligt miljöbalken ska en ekonomisk säkerhet ställas för 

återställande av verksamhetsområdet vid verksamhetens upphörande. Denna ekonomiska 

säkerhet har inte något att göra med principen om att förorenaren betalar utan avser endast 

efterarbete i minerallagens mening.  

 

När tillståndet för miljöfarlig verksamhet har beviljats ska verksamhetsutövaren ansöka om 

markanvisning hos Bergsstaten. Det innebär att verksamhetsutövaren tilldelas rätten till den 

mark som behöver tas i anspråk för verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att förutsättningarna för att kunna påbörja en mineralutvinning 

enligt gällande rätt är att bearbetningskoncession och markanvisning beviljats av Bergsstaten 

samt att tillstånd för miljöfarlig verksamhet beviljats av mark- och miljödomstolen eller annan 

behörig myndighet.  

 

5.3  Prövningen av dagbrottet i Kaunisvaara  

5.3.1 Bearbetningskoncession 

Northland ansökte om bearbetningskoncession hos bergsstaten den 14 mars 2008 och beslut 

om beviljande av bearbetningskoncession meddelades 20 november 2008.  

 

I avsnittet om gällande rätt konstateras att ett beslut om bearbetningskoncession bygger på fem 

bedömningspunkter som framgår av minerallagen 4 kap 2 §. Bergmästaren fastställde i sin 

bedömning att den indikerade järnmalmstillgången i fyndigheten var tillräcklig för att en gruva 

skulle kunna vara ekonomiskt lönsam i 25 år.  Bergmästaren kom fram till att det inte förelåg 

något hinder vad gäller fastighetsbildning då det inte fanns någon tidigare beviljad 

bearbetningskoncession i området samt att de markägare som berördes av en eventuell 

gruvverksamhet redan kontaktats av Northland och att det därför inte förelåg någon tvist. 

Rennäringen i området ansågs vara ett motstående markanvändningsintresse och Muonio 

sameby uttryckte oro för att gruvverksamheten skulle omöjliggöra rennäring i området. De 

motsatte sig inte gruvverksamheten som sådan utan kom med förslag på villkor som skulle 

möjliggöra en samexistens. Bergmästaren uttryckte i sitt beslut om bearbetningskoncession att 

villkor om årligt samråd med Muonio sameby i denna fråga vore lämpligt. Bergmästaren ansåg 
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att ovan nämnda motstående intressen inte heller enligt hushållningsbestämmelserna utgjorde 

något hinder för bearbetningskoncession och konstaterar att miljökonsekvensbeskrivningen 

efter komplettering uppfyllde kraven i miljöbalken 6 kap.  

 

Gällande rätt har således tillämpats i prövningen om bearbetningskoncession. 

 

5.3.2 Miljöprövningen 

Prövningen av miljöfarlig verksamhet gjordes av finsk-svenska gränsälvskommissionen på 

begäran av mark- och miljödomstolen i Umeå. Enligt de då gällande bestämmelserna kunde 

och skulle denna typ av tillståndsprövning utföras av gränsälvskommissionen. För att avgöra 

hur hänsynsreglerna har tillämpats i gränsälvskommissionens beslut måste de olika principerna 

som hänsynsreglerna representerar bedömas var för sig och för varje enskild del av 

verksamheten.  

 

Buller och damning 

Gränsälvskommissionen angav i tillståndet gränsvärden för hur mycket buller och vibrationer 

som får förekomma vid bostäder i närheten av gruvan samt vilken mängd damm som fick 

förekomma i samband med verksamheten.  

 

Avfallet 

I gruvverksamheter produceras en stor mängd avfall från själva brytnings- och 

anrikningsprocesserna. Detta avfall består som nämnts ovan av bland annat morän, gråberg och 

anrikningssand. Dessa material är ofarliga när de ligger på sin ursprungliga plats i marken, men 

vissa material reagerar med syre när de exponeras och detta kan leda till att det antingen bildar 

eller binder syra. För att undvika detta kan det vara nödvändigt att täcka materialet med vatten 

eller jord för att minska risken för att det ska reagera med syre. I gränsälvskommissionens 

tillstånd anges att avfall ska hanteras på det sätt bolaget angivit. I beslutet nämns inget huruvida 

gränsälvskommissionen tagit hänsynsreglernas krav på bästa möjliga teknik m.m. i beaktande 

vid prövningen.  

 

Transport  

I tillståndet från gränsälvskommissionen framgår att det enda transportsätt som prövats är 

transporter med tåg genom Finland och att ingen malm skulle brytas innan transportfrågan var 

löst. Northland har dock inte använt sig av detta transportsätt utan har fraktat järnmalmen med 

lastbil till Svappavaara för vidare transport med tåg till Narvik. Detta transportsätt har inte ingått 

i tillståndsprövningen då beslutet om det förändrade transportsättet från Northlands sida kom 

först efter att beslutet från gränsälvskommissionen vunnit laga kraft.  

 

Återställande 

En ekonomisk säkerhet för återställningsåtgärder ska vara i proportion till den verksamhet som 

bedrivs. Denna skyldighet att återställa området efter verksamhetens upphörande innebär som 

nämnts ovan ingen inskränkning i principen om att förorenaren betalar. En gruvverksamhet 

lyder som nämns ovan under tillståndsplikt A vilket innebär att den alltid medför omfattande 

miljöpåverkan. Utifrån detta bör det anses vara rimligt att den säkerhet som ska ställas bör 

omfatta den faktiska kostnad som ett återställande av området innebär. Den säkerhet som anges 

i tillståndet från gränsälvskommissionen är 10,3 miljoner kronor, denna säkerhet är 

förhållandevis låg jämfört med LKAB:s gruva Leveäniemi som är av ungefär samma storlek. 

Länsstyrelsen har rätt att begära att säkerheten ska ökas för att stå i proportion till den 

miljöpåverkan som verksamheten medför eller kan antas medföra. I gränsälvskommissionens 
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beslut framgår inte att Länsstyrelsen har några invändningar angående den ekonomiska 

säkerheten.  

 

5.3.3 Vattenverksamheten 

I Northlands ansökan angavs att grundvattennivån skulle sänkas så att det skulle komma att 

innebära en differens på någon decimeter utanför verksamhetsområdet. Av olika anledningar 

har verksamheten medfört en grundvattensänkning på 16 meter utanför verksamhetsområdet. I 

gränsälvskommissionens beslut regleras detta endast i det allmänna villkoret som anger att 

Northland ska bedriva verksamheten enligt vad som angivits i samband med 

tillståndsprocessen.  

 

Vidare anges i tillståndet att de dammar för det vatten som används i olika delar av processen 

ska upprättas i enlighet med enligt föreskrifterna i RIDAS och gruvRIDAS. Av 

Naturvårdsverkets ansökan om återkallelse av tillstånd framgår att Länsstyrelsen Norrbotten 

som tillsynsmyndighet har konstaterat att dammarna inte uppfyller de krav som ställs i dessa 

föreskrifter och att detta har lett till läckage.  

 

Sammanfattningsvis har gränsälvskommissionens beslut visserligen tillkommit i laga ordning, 

men det saknar vissa villkor som hade behövts för att säkerställa att verksamheten bedrivs på 

det hållbara sätt som avses i miljöbalken. Om tillståndet hade varit utformat på ett mer 

uttömmande sätt hade det möjligtvis funnits tydligare gränser för verksamheten att förhålla sig 

till och underlättat för tillsynsmyndigheterna att bedöma huruvida överträdelser har skett. 

Tillståndets allmänna villkor lämnar öppet för bolaget att själva tolka lagens hänsynsregler och 

att själva besluta till exempel vad som utgör bästa möjliga teknik. Utformningen av tillståndet 

innebär alltså att hänsynsreglerna endast till viss del tillämpas av tillståndsmyndigheten på det 

sätt som lagstiftaren avsett, vilket leder till att verksamhetsutövaren får större handlingsfrihet 

än i normalfallet. Detta kan påverka i vilken mån miljön och människorna skyddas från 

förfaranden som kan komma att påverka deras hälsa och välmående negativt. Villkoren i 

tillståndet hade kunnat tydliggöras på ett bättre sätt exempelvis genom att ta med de punkter 

som beskriver hur Northland avsåg bedriva verksamheten.  

 

5.3.4 Kaunis Iron 

Idag bedrivs verksamheten i gruvan av Kaunis Iron AB som köpte verksamheten efter 

Northlands konkurs. För att verksamheten skulle kunna fortsätta bedrivas ansökte Northland 

om att Kaunis Iron skulle få överta Northlands bearbetningskoncession. Bergsstaten beviljade 

koncession utifrån att Kaunis Iron ansågs lämpliga enligt gällande bestämmelser. I Bergsstatens 

beslut framgår att verksamheten kommer att bedrivas på ungefär samma sätt som den tidigare 

bedrevs av Northland. Kaunis Iron ansökte inte om ett nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

innan de påbörjade sin verksamhet vid gruvan. Av miljöprövningsförordningen framgår att 

ändringar av tillståndspliktiga verksamheter kan kräva tillstånd. Som nämnts ovan är det inte 

nödvändigtvis hela verksamheten som behöver omprövas, utan endast de delar som berörs av 

förändringen i verksamheten. Av bergsstatens beslut om överlåtelse av bearbetningskoncession 

framgår inte vilka dessa förändringar skulle vara. 

 

5.4  Hur har avvikelserna från tillståndet hanterats  

5.4.1 Länsstyrelsen Norrbotten  

Vid tiden omkring Northlands konkurs anmälde Länsstyrelsen Norrbotten Northland för flera 

olika miljöbrott. I och med att konkursen inträffade i nära anslutning till detta försvårades 

Länsstyrelsen föreläggandeprocess då det var oklart vad som skulle hända med gruvan. Detta 

gjorde det svårt för Länsstyrelsen att ställa de krav som de normalt sett ställer på denna typ av 
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förelägganden, det vill säga rättelser av tillståndsöverträdelserna. Det får anses rimligt att 

kraven på rättelser inte aktualiserades eftersom verksamheten var lagd på is och det senare 

fattades beslut om avveckling av verksamheten. I och med att Kaunis Iron övertog Northlands 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet och att de bedriver verksamheten på i stort sett samma sätt 

som Northland gjorde ikläder de sig även samma förpliktelser att följa tillståndet som Northland 

hade. Detta torde innebära att om Kaunis Iron bedriver verksamheten på ett sätt som bryter mot 

tillståndet borde de kunna föreläggas att ändra verksamheten så att den överensstämmer med 

tillståndets villkor. Samtliga förundersökningar om miljöbrott lades ned av 

åklagarmyndigheten.  

 

5.4.2 Hyltemålet 

Åklagarmyndigheten lade ner förundersökningen avseende brott mot tillståndet i fråga om 

transporterna med hänvisning till bland annat Hyltemålet. Detta är delvis förståeligt då även 

detta rör långväga transporter. En skillnad som bör tas i beaktande är dock att det i Hyltemålet 

är fråga om en pågående tillståndsansökan där angivet transportsätt är det faktiska 

transportsättet, medan det i Northlands fall handlar om ett transportsätt som skiljer sig från det 

sätt som angivits i tillståndsansökan. Att lastbilstransporter är det enda möjliga transportsättet 

från Kaunisvaara är inte ifrågasatt, utan det som ifrågasatts är att lastbilstransporterna inte 

prövats i tillståndsprocessen då det där var fråga om tågtransporter genom Finland. 

 

5.4.3 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har med anledning av omständigheter som härrör från Northlands sätt att 

bedriva verksamheten ansökt om delvis återkallelse av tillståndet för miljöfarlig verksamhet. 

Detta har de gjort på den grund att verksamheten inte har bedrivits i enlighet med tillståndet 

från gränsälvskommissionen. Gällande transporterna som utförs med lastbil istället för på 

järnväg är det uppenbart att tillståndets villkor inte efterlevs. Både Northland och Kaunis Iron 

har argumenterat för att detta transportsätt är den enda rimliga lösningen då det saknas 

infrastruktur i form av järnvägsspår i området, även detta är uppenbart. Problemet är alltså inte 

transportsättet i sig, utan avsaknaden av tillståndsvillkor som tillåter detta transportsätt.  

  

Naturvårdsverket anser att Northland har brutit mot flera av villkoren i tillståndet för miljöfarlig 

verksamhet utan att några påföljder dömts ut och att de brister som det ursprungliga tillståndet 

innehållet är så stora att det inte är rimligt att Kaunis Iron ska bedriva verksamheten på det sätt 

som Northland gjorde med stöd av samma tillstånd.  

 

Boende i Pajala kommun har uttryckt en viss oro för vad Naturvårdsverkets ansökan om delvis 

återkallelse av tillståndet för miljöfarlig verksamhet skulle kunna ha för effekter på 

verksamheten och vad detta skulle kunna innebära för kommunen.  

 

Detta ärende är fortfarande pågående och det är därför ovisst vilken utgång det kommer att ha. 

Kaunis Iron har uttryckt att de avser ansöka om ett nytt tillstånd om miljöfarlig verksamhet, om 

de ansöker om det kommer en ny prövning att göras. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets 

åsikter kommer då sannolikt att tas i beaktande under förutsättning att de yttrar sig i det ärendet.  
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https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Planerad-aterstart-av-gruvan-i-Tapuli-med-anrikningsverk-vid-Kaunisvaara-Pajala-kommun/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Planerad-aterstart-av-gruvan-i-Tapuli-med-anrikningsverk-vid-Kaunisvaara-Pajala-kommun/
https://www.pajala.se/Besokare/Fakta-om-kommunen/Historik/Historia/
https://www.pajala.se/Pajala-kommun/Naringsliv/Nyheter-Naringsliv/Forsta-sprangningen-i-Kaunisvaara/#.XMa6F-gzbIU
https://www.pajala.se/Pajala-kommun/Naringsliv/Nyheter-Naringsliv/Forsta-sprangningen-i-Kaunisvaara/#.XMa6F-gzbIU
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Sveriges geologiska undersöknings webbplats 

https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-

gruvavfall/ hämtad 2019-05-14 

 

https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/ hämtad 2019-05-14 

 

Sveriges televisions webbplats 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/detta-har-hant-i-gruvans-historia hämtad 2019-

04-29 

 

Muntliga källor 

Berggård, David; miljöingenjör, miljöskyddsenheten Länsstyrelsen Norrbotten. Samtal 2019-

05-10

https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/
https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/
https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/detta-har-hant-i-gruvans-historia%20hämtad%202019-04-29
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/detta-har-hant-i-gruvans-historia%20hämtad%202019-04-29


 

Bilaga 1. Intervju med Johanna Funck 2019-05-15 
Vad arbetar du med/vad har du arbetat med 2012-nu?  

Jag har jobbat på Pajala kommun sen i höstas men har tidigare jobbat med transporterna under 

Northlands tid.   

 

Är du från Pajala eller har du flyttat dit efter 2012?  

Född och Uppvuxen i Pajala men flyttade från Pajala när gruvan gick i konkurs, flyttade tillbaka 

sommaren 2018.  

 

Hur mottogs det bland invånarna när det stod klart att Northland skulle starta gruvan i 

Kaunisvaara 2012?  

Kändes generellt positivt. Det finns nog alltid en oro hos närboende för buller och damm men 

ändå generellt positivt. Det var lite “klondykestämning”, man hade ju vetat om fyndigheten i 

100 år, positivt att någon vill ta tag i det. Vändning av den nedåtgående spiralen i kommunen.  

 

Hur påverkades kommunen av att gruvverksamheten startades?  

Fanns inget alls i området där gruvan är, i starten var det en byggrusch. Alla markarbeten med 

att tömma myren, pumpa ur vatten och bygga anrikningsverk m.m. ledde till att det kom mycket 

folk vilket speglades i samhället. Det byggdes upp tillfälliga boenden. Det lugnade ner sig när 

driften startade, då var det mest processarbetare och chaufförer som kom och jobbade i 

verksamheten.  

 

Hur kom Northlands konkurs 2014 att påverka kommunen?  

Det märktes ganska mycket, blev lite stressigt fram till att de sökte sig i konkurs. Det var roligt 

att få anställa folk innan, på kort tid fick man börja säga upp folk. Personligen en tuff tid där 

folk blev av med jobb etc. För kommunen i stort märktes det men folk var ändå positivt inställda 

till en början. Det tog nästan ett halvår innan det blev klart med konkurs. Många av de som 

kommit upp för att jobba sökte sig vidare. Svappavaara tog till exempel emot många av de 

chaufförer som sades upp. Vissa säger att det blev en depression, men det skulle inte jag hålla 

med om. Finns många andra näringar som också är starka och alla vill inte jobba i gruvan.  

 

Hur mottogs beskedet om att Kaunis Iron övertog gruvverksamheten? i kommunen, bland 

invånarna?  

Upplever att det var positivt men lite försiktigt. Inte samma “all in”-mentalitet som förra 

gången.  

 

Vilka positiva och negativa aspekter har du sett i och med gruvdriften i Kaunisvaara. 

Trygghet att det finns ett till ben att stå på, vill gärna ha en bra branschbalans i kommunen. 

Eftersom till exempel träindustrin effektiviserats och inte längre genererar lika många 

arbetstillfällen så ger gruvan fler personer jobb. Skapar möjligheter för inflyttning, utbildning 

etc. Många säger att man inte märker av gruvan vilket ju är bra, att den inte är störande. 

Debatten pågår ju om miljöeffekter etc, vilket är bra. Det behöver finnas en dialog kring 

miljöeffekterna. Det går nog inte att se en svart-vit förändring i samband med gruvetableringen.  

 

Det byggdes upp något speciellt i arbetslagen, bra sammanhållning och flera vänskaper som 

har bestått även efter Northlands konkurs. Mycket positivt hände under den här tiden, det var 

inte någon arbetslägerskänsla. Det var en mycket positiv stämning. Det är roligt att det är igång 

igen och att man är noga med att inte skada miljön. Trygghet att det är personer med lokal 

anknytning som driver verksamheten nu.   



 

Bilaga 2. Intervju med Anna Kumpula Kostet 2019-05-15 
Vad arbetar du med/vad har du arbetat med 2012-nu?  

Under denna period har jag jobbat bland annat som näringslivsutvecklare, Teaterchef, 

kommunalråd och egenföretagare. Under hela processen har jag varit med på något sätt.  

 

Är du från Pajala eller har du flyttat dit efter 2012?  

Är från Pajala kommun. 

 

Hur mottogs det bland invånarna när det stod klart att Northland skulle starta gruvan i 

Kaunisvaara 2012?  

När Kanadensarna/amerikanerna kom och prospekterade var det med viss skepsis till en början. 

Man undrade vad det var för lycksökare, men de lyckades under tiden övertyga deras seriositet 

och vann folket på sin sida. Så när dom övergick till gruvbolag och deklarerade att dom ska 

gräva en jättegrop på myren och exploatera våra naturtillgångar så applåderade och jublade ett 

proppfullt Folkets Hus. Det var uteslutande positiva reaktioner såväl från befolkning som 

politiken och företagarna.  

 

Hur påverkades kommunen av att gruvverksamheten startades?  

Under de knappa 3 år de var igång, bröt kommunen den 60-åriga avfolkningstrenden och ökade 

i befolkning år 12-13-14. Man fick en livskraft och flera nya företag startade, man skapade en 

positiv attityd som inte funnits i samma omfattning tidigare osv. Osv. Kommunen som 

organisation påfrestades givetvis med en enorm arbetsbörda i form av detalj och byggplanering, 

ändra mindset från avveckling till utveckling. Nedlagda förskoleavdelningar fick öppna upp 

och man fick en rörelse i arbetsmarknaden.  

 

Hur kom Northlands konkurs 2014 att påverka kommunen?  

Ett hårt slag för hela kommunen och regionen. 2015 tappade vi nästan 130 personer som 

flyttade. Luften gick ur allt. Stora kostnadsanpassningar fick göras, näringslivsbolaget lades 

ner, företagarorganisationen somnade in osv. Många fick börja veckopendla igen eller flytta.  

 

Hur mottogs beskedet om att Kaunis Iron övertog gruvverksamheten? I kommunen, bland 

invånarna?  

En nykter förhoppning med lite avvaktan. Nu när dom är i gång och ca 350 arbetar direkt med 

gruvnäringen så känns det stabilt igen. Dock grumlar Naturvårdsverkets återkallelse 

framtidstron något. Man är inte helt på tå för utveckling då det finns en viss tveksamhet i 

fortsättningen.  

 

Vilka positiva och negativa aspekter har du sett i och med gruvdriften i Kaunisvaara? 

+ Positiv anda 

+ Ökad befolkning främst i de yngre arbetsföra åldrarna 

+ Differentierad arbetsmarknad 

+ Många veckopendlade flyttade hem 

- mer damm och ljud samt miljöpåverkan till viss del.  

- I första eran lades för stor fokus på gruvdriften och det andra glömdes bort 

- Det är en omvärldsberoende verksamhet som fort kan ställa saker i helt annan dager, 

vilket gör att samhället behöver vara rustad för upp och nedgångar.  

 

Men övervägande positiva aspekter trots allt för Pajalas gruvera och framtid.  


