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För ett slutligt brytningstillstånd krävs ett mil-
jötillstånd baserat på en teknisk plan där hela 
produktionssystemet är beskrivet och då främst 
miljöeffekterna av verksamheten under brytningen 
men även avslutningen med återställningsarbetet.

Utgångspunkter
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför en 
bearbetningskoncession utgår i första hand från 
3 och 4 kap. miljöbalken, d.v.s. hushållning med 
mark och vatten samt konsekvenserna av den sökta 
bearbetningen. Huvudsyftet är således att belysa 
och beskriva området, pågående markanvändning, 
eventuella motstående intressen samt de miljöef-
fekter som kan uppkomma i samband med en fram-
tida brytning av malmfyndigheten. MKB:n upprät-
tas således som underlag för beslut om användning 
av mark- och vattenområden, d.v.s. om markens 
användning för gruvdrift är lämplig.

Bestämmelser om bearbetningskoncession åter-
finns i Minerallagen. Bearbetningskoncession ges av 
Bergmästaren i samråd med länsstyrelsen i det län 
inom vilket koncessionsområdet är beläget. Enligt 
Minerallagen ska en MKB bifogas ansökan i ärenden 
om beviljande om koncession. 

Förfarandet och kraven på MKB ska följa 6 kap. 28-
46 §§ miljöbalken. Koncessionen får inte strida mot 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet 
med planen eller bestämmelserna inte motverkas 
får dock mindre avvikelser göras. 

Enligt mineralförordningen (1992:285) ska Berg-
mästaren skicka meddelande om ansökan och MKB 
till berörda fastighetsägare, nyttjanderättshavare, 
servitutshavare, industriella företag samt inneha-
vare av företrädesrätt enligt 4 kap. 4 § Minerallagen.

Ersättning till sakägare
En innehavare av en bearbetningskoncession är 
ersättningsskyldig till de sakägare (t.ex. fastighetsä-
gare) som lider skada eller drabbas av intrång på 
grund av att mark eller annat utrymme tas i anspråk 
för bearbetning eller därmed sammanhängande 
verksamhet. Om det uppstår synnerligt men för 
någon fastighet eller del av fastighet, ska konces-
sionsinnehavaren lösa den fastighet eller del av 
fastighet om ägaren begär det.

Vid bearbetning inom ett koncessionsområde utgår 
även mineralersättning till aktuella fastighetsägare 
inom koncessionsområdet samt staten. Ersättning-

Om denna ansökan
Critical Metals Scandinavia AB och Lovisagruvan 
Utveckling AB i samarbete (nedan benämnt bolaget) 
avser att ansöka om bearbetningskoncession inom 
undersökningstillståndet i Centrala Pahtohavare hos 
Bergsstaten för framtida bryting av en speciell kop-
paroxidmalm med låga halter av guld. Centrala Pahto-
havare är beläget ca 10 km sydväst om Kiruna centrum 
(2018) och knappt 3 km norr om Nikkaluoktavägen. 
Området omfattas sedan tidigare av riksintresse för 
mineralutvinning enligt 3 kap. 7 § miljöbalken.

Administrativa uppgifter

Företagsnamn:  Critical Metals Scandinavia AB
Adress: Ringvägen 41, 939 32 Malå
Org.nr:  556737-6263
Webadress:  http://criticalmetals.se

Kontaktperson:  Göran Nordenhök
Telefon: 0581-409 41
Epost: nordenhok.g@gmail.com

Enligt 4 kap. 2 § femte stycket Minerallagen (1991:45) 
ska i ärenden om beviljande av koncession, en speci-
fik miljöbedömning göras, information lämnas och 
samordning ske enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken. 
Bl.a. ska samråd ske med länsstyrelsen, tillsynsmyn-
digheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda, samt med de övriga statliga myndigheter, 
de kommuner och den allmänhet som kan antas bli 
berörda av verksamheten. 

Samrådet avser hur miljökonsekvensbeskrivningen 
ska avgränsas (avgränsningssamråd). Denna handling 
är sålunda upprättad i syfte att ge myndigheter och 
berörda möjlighet att lämna synpunkter på miljökon-
sekvensbeskrivningens avgränsning och innehåll.

Ansökan kommer att ske i enlighet med Mineral-
lagen (1991:45) och koncessionens formella namn 
föreslås bli Pahtohavare K Nr 1 (nedan benämnt 
Centrala Pahtohavare). En bearbetningskoncession 
ger innehavaren rätt att förfoga över en påvisad 
utvinningsbar mineralfyndighet i upp till 25 år. 

Koncession skall enligt Minerallagen ges om:

- sökanden bedöms vara kompetent i relevanta avseende
- mineralresursen kan visas vara ekonomiskt brytvärd
- bolaget kan förväntas klara myndigheternas miljökrav.

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Samrådsunderlag inför ansökan om bearbetningskoncession Pahtohavare K / Nr 1
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en ska motsvara två promille av det beräknade 
värdet av de mineral som har brutits under året. Av 
ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsä-
gare inom koncessionsområdet.

Speciellt för detta projekt
Kopparoxidmalm förekommer endast nära ytan och är 
ovanlig i Sverige eftersom inlandsisen oftast har skra-
pat bort oxidmalmen i andra kopparmineraliseringar.

Projektet är litet både när det gäller den yta som tas 
i anspråk och det brutna tonnaget. Industriområdet 
blir egentligen endast ca 10 ha men av säkerhets-
skäl (sprängsten), planeras inhägnad av ca 32 ha. 
Storleksmässigt liknar Centrala Pahtohavare Lovi-
sagruvan i Bergslagen. Se flygbild, sid 1.

Den koppar som kommer att produceras kräver 
relativt små resurser i form av bl.a. energi och trans-
portinsatser genom att förädlingen till färdig koppar 
kan ske vid gruvan. Förädlingen av malmen skall 
ske genom att den i det relativt grunda dagbrottet 
brutna malmen krossas och lakas i ett slutet system 
och slutligen utvinns i en elektrolytisk och sluten 
process. Genom resurssnålheten förväntas också 
den ekonomiska lönsamheten bli god.

Den enda verksamhet i omgivningen som kan berö-
ras nämnvärt är renskötseln. Den bedrivs på 4 600 
kvadratkilometer eller 460 000 ha och det finns inte 
några leder över brytningsområdet. Koncessionsy-
tan blir ca 32 ha och hela verksamhetsområdet 
nästan 100 ha, alltså en ytterst liten del av rensköt-
selområdet eller ca 0,2 tusendelar. Brytningen kan 
koncentreras till kortare perioder under sommar-
halvåret vilket begränsar eventuella störningar. 

Transporter kan ske på befintlig väg nordost ut i rikt-
ning mot LKABs industriområde.

Alldeles intill oxidfyndigheten bröts under perioden 
1990-1997 en sulfidmalm i både dagbrott och under 
jord av finska Outokumpu utan några nämnvärda 
problem för omgivningen. Denna verksamhet var 
mera omfattande med tre gånger så stort tonnage 
per år som den nu planerade. Då fraktades också 
hela det brutna tonnaget vidare för anrikning vid 
det närbelägna Viscarias anrikningsverk. 

Centrala Pahtohavare kommer endast att transpor-
tera iväg den färdiga produkten i form av koppar-
metall som endast utgör ca 2 % av bruten mängd!

Mineralresursen
Mineraltillgången i Centrala Pahtohavare har 2013 
bedömts av oberoende konsultföretaget SRK på 
uppdrag av tidigare ägare. SRK´s arbete resulterade 
i bedömningen att kopparoxidmineraliseringen i 
det område som benämns ”Centrala Pahtohavare” 
innehåller en antagen mineraltillgång om 1,4 Mton, 
(Inferred Resource enligt JORC-koden), med 1,81 % 
koppar och 0,6 g guld per ton.

Härutöver finns en obestämd mängd sulfidmalm kvar 
i området och den kommer att undersökas närmare 
när väl brytningen av oxidmalmen kommit igång.

Samhällsnyttan
Verksamhetsområdet som är mycket litet, ca 30 ha, 
ger idag ingen ekonomisk avkastning. Den pla-
nerade gruvdriften skulle ge årliga intäkter på ca 
80 MSEK från en produktion av 1 500 ton färdig 
koppar vid långtidspriser, respektive ca 120 MSEK 
vid dagens kopparprisnivå. 

Kostnaderna för brytningen som sker i dagbrott blir 
därför låga. Kostnaderna för malning blir normala. 
Lakningsprocessen är mera oviss men kommer ändå 
att få lägre kostnader och framförallt vara mindre 
energikrävande än en smältprocess. Överskottet 
bedöms därför sammantaget bli betydande. 

Företaget beskattas i Sverige och det betyder 
att bolagsskatten på ca 20 % tillsammans med 
kapitalskatten på 30 % på utdelning kan komma 
att ge över 20 MSEK årligen till staten. Personal på 
uppåt 20 personer kommer att betala 30 % av lönen 
i kommunalskatt, ca 3 MSEK, samt viss statlig skatt. 
Sekundära sysselsättningseffekter på lika mycket 
kan även förväntas.

Efter avslutad drift kommer det idag sterila indu-
striområdet att efterbehandlas med ambitionen 
att återetablera vegetation, alltså en förbättring 
mot utgångsläget.

Oxidlakning är något nytt i Sverige och det innebär 
att detta projekt kommer att tillföra Sverige erfa-
renheter inom den viktiga kunskapsbasen inom 
mineralogi och metallurgi. 

Den i Sverige producerade färdiga kopparn ger 
hälften så högt CO2 utsläpp per ton som världens 
genomsnitt. Pahtohavares koppar ger ännu lägre 
utsläpp genom sina minimala transporter och att 
det inte behövs någon smältprocess. 
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Den tidigare gruvdriften i området
Som nämnts ovan så har det i området tidigare 
bedrivits gruvdrift. Under perioden 1990-1997 bröts 
dels kopparoxidmalm i ett mindre dagbrott (Cen-
trala Pahtohavare) och kopparsulfidmalm i dagbrott 
vid ”Södra Pahtohavare” och underjord via ramp i 
”Sydöstra Pahtohavare”. 

Pahtohavare fungerade då som en ”satellitgruva” 
och levererade kopparmalm till Outokumpus 
gruva och anrikningsverk vid Viscaria nordväst 
om Kirunavaara. Då Viscariagruvan stängdes 1997 
upphörde också gruvverksamheten i Pahtohavare 
efter att totalt 1,68 miljoner ton med 1.89 % kop-
par hade brutits.

Närmare beskrivning av området
Området vid Pahtohavare är i dag kraftigt påverkat 
av den tidigare gruvverksamheten med en instängs-
lad vattenfylld ramp till underjordsgruvan (Sydöstra 
Pahtohavare), ett delvis instängslat vattenfyllt dag-
brott (Södra Pahtohavare), ett med morän igenfyllt 
dagbrott (Centrala Pahtohavare) samt stora upplag 
av gråberg och flera gamla industrivägar. 

Området utanför det historiska gruvområdet domi-
neras av fjällbjörkskog med enstaka äldre tallar men 

är även lokalt påverkat genom flera äldre körvägar, 
provborrningar och provgrävningar. Genom områ-
det går också en större enskild grusväg, en skoterled 
och det finns gott om nutida mindre körvägar från 
fyrhjulingar både i fjällbjörkskogen och i de våtare 
områdena i nordväst och i nordöst.

Produktionen och dess påverkan på omgivningen
Fyndigheten planeras för brytning i tre mindre, 
men sammanhängande dagbrott med en total 
yta av ca 8 ha, ca 200 x 400 meter. Produktionen 
planeras bli 80 000–150 000 ton malm per år under 
en brytningstid av ca 10 år. Utöver malm kommer 
ca 1 miljon ton gråberg att brytas vilket i snitt ger 
totalmängden drygt 200 000 ton per år. Gråbergsbryt-
ningen kommer dock att vara ojämnt fördelat över tid.

Kringanläggningar kommer att placeras i det gamla 
gruvområdet och utgörs av en lakningsanläggning, 
anläggning för vattenbehandling, verkstad och 
förråd samt personalutrymmen. Gråberget skall 
användas till att fylla igen delar av det södra gamla 
dagbrottet och slänta ut det befintliga gråbergs-
upplagets nuvarande branta slänter. 

Den nu planerad utvinningen kommer att ske 
genom lakning eftersom Centrala Pahtohavare är 
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en kopparoxidmalm. Att malmen är en kopparox-
idmalm innebär att den genom naturliga processer 
vittrat och kopparhalten som sannolikt ursprung-
ligen varit bunden i sulfidmineral nu istället finns i 
sekundära kopparsilikat, lermineral, kopparoxider 
och kopparkarbonat. I samband med vittringen har 
den ursprungligen fasta berggrunden brutits ned 
och består i dag till stor del av jordiga massor med 
partier av djupvittrad lös berggrund. 

Lakning som utvinningsmetod är en, jämfört med 
konventionell flotationsteknik, långsammare pro-
cess. Malmen bryts under korta kampanjer och lagras 
därefter tillfälligt innan den krossas och slutligen 
lakas i slutna tankar eller bassänger. Efter lakningen 
utvinns koppar ur laklösningen genom att elektroder 
sänks ner, en spänning kopplas på och kopparmetall 
fälls ut och fäster på metallplåtar (katoder). Denna 
metod kallas ”electrowinning”och produkten som 
produceras är ren kopparmetall (99 % Cu). Metoden 
är vanlig utomlands men har inte använts i industriell 
skala vid någon gruva i Sverige tidigare. 

Byggnaden med bassäng och lakningsanläggningen 
blir den största byggnaden på industriområdet 
medan personalutrymmena förmodligen utgörs av 
modulhus i nära anslutning. Personal och maskinell 
utrustning för brytning och malmbehandling kom-
mer att upphandlas av lokala entreprenörer. 

Electrowinning kräver energi vilken kommer att be-
höva tillföras området genom en nyanlagd kraftled-
ning till industriområdet. Den gamla kraftledningen 
är sedan tidigare riven. 

Vid Pahtohavare kommer alltså färdig metall att 
produceras vilket gör att hela årsproduktionen av 
koppar ryms i ca 40 långtradare fördelade över året. 
Utöver detta krävs transporter av insatsvaror såsom 
drivmedel och sprängämnen mm för brytningen. 
Även kemikalier och kalk för lakningsprocessen 
samt transporter av personal, service och underhåll 
behövs. Totalt beräknas att antalet utgående rörelser 
uppgå till 1-2 långtradare i genomsnitt per dag plus 
ett antal mindre last-/ servicebilar samt personbilar. 

Fördelningen över året blir ojämn med den största 
trafiken i samband med brytningskampanjerna. 
Huvudalternativet för transporter är via den gamla 
industrivägen norrut. Inledande samtal har förts 
med LKAB om att använda den norra vägen för pas-
sage via ”Södra Grinden”.

Sprängning och krossning sker alltså under några 
perioder under sommarhalvåret medan lakning är 
en kontinuerlig verksamhet. Gruvans fasta beman-
ning utgörs huvudsakligen av personal för ledning, 
underhåll, processtyrning, krossning, malm- och 
avfallshantering samt säsongsbunden återställ-
ning. Under vintertid när det bara sker lakning 
beräknas personalstyrkan vara i storleksordningen 
5-6 personer. Som nämnts tidigare kommer lokala 
entreprenörer att anlitas i brytningskampanjerna 
för borrning, sprängning, och interna transporter av 
gråberg och malm vilket då tillför ca 20-30 personer 
under kampanjen. I snitt uppskattas personalstyrkan 
per år bli ca 10-15 personer inklusive entreprenörer. 

Det sökta koncessionsområdet berör inte direkt 
några skyddade områden såsom Natura 2000-om-
råden, naturreservat eller vattenskyddsområden och 
inte heller några andra riksintressen, dock berör den 
yttre gränsen för det planerade verksamhetsområdet 
vattendraget Pahtohajohka (Badosjohka) som rinner 
ut i Rakkurijoki och vidare ut i Kalixälven, vilken klas-
sificerad som riksintresse för skyddade vattendrag. 
Pahtohajohka är dessutom utpekat som Natura 
2000-område då det är ett biflöde till Kalixälven.

Området berör inte heller direkt något riksintresse för 
rennäring, men den grusväg som sträcker sig norrut 
från området mot Kiruna går över ett riksintresse för 
rennäring och de två flyttleder som ingår där i.

Direkt norr om Centrala Pahtohavare finns också 
en äldre detaljplan för vindkraft som upprättades 
2002 med en genomförandetid om 5 år, dock har 
etablering uteblivit. Bolaget avser att ansöka till 
Kiruna kommun om planbesked och hävning av 
vindkraftsplanen. En naturvärdesinventering har 
visat att det inte finns några högre naturvärden i 
brytnings- eller industriområdet.

På motsatt sida av grusvägen norr om Centrala 
Pahtohavare finns ett område med fjällbjörkskog 
med gamla grova tallar vilket klassas som högt na-
turvärde samt att den tidigare nämnda bäcken Pah-
tohajokk i sydväst klassas som påtagligt naturvärde.

Avskärmande diken med sedimentfällor kommer 
att minimera inflöde av opåverkat ytvatten. Den 
planerade dagbrottsbrytningen kommer att avvatt-
nas genom länshållning av inläckande grund- och 
ytvatten vilket kan leda till en lokal avsänkning 
av grundvattennivåerna i berg inom närbelägna 
landområden. Länshållningsvattnet kan innehålla 
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föroreningar i form av kväve från sprängmedel, 
petroleumprodukter i händelse av olyckor och spill 
samt partiklar vilka frigörs vid brytning, transport 
och bearbetning och uppsamlat vatten kommer 
att passera flera sedimentationsbassänger och kan 
delvis användas som processvatten i det plane-
rade lakningsanläggningen. Vatten som slutligen 
avbördas kommer efter rening att passera flera 
sedimentationsbassänger samt genom det vat-
tenfyllda Södra Dagbrottet innan det släpps i 
recipienten Pahtohajokk. 

Verksamheten kommer att generera buller i sam-
band med borrning, sprängning, skuthantering, 
lastning och transport under en eller två årliga 
korta kampanjer. Dock blir behovet av borrning och 
sprängning begränsat då malmen är kraftigt vittrad 
och bedöms till stor del kunna grävas upp utan 
sprängning. Den kraftiga vittringen av bergarterna 
kommer också att minska behovet av krossning. 

Återställning
Efterbehandlingen kommer att utföras i enlighet 
med den då gällande efterbehandlingsplanen, men 
nuvarande målsättning är att återfylla större delen 
av det gamla södra dagbrottet med gråberg och 
lakningsavfall, att slänta ut de gamla gråberguppla-
gen, att rensa industriområdet/malmupplaget och 
att få området beväxt igen. 

Målsättningen är också att bergbranter släntas 
ned så att det inte ska finnas något behov av staket 
utan området skall vara ”naturliknande” och det 
skall till exempel vara möjligt att gå ner till kvarva-
rande fria vattenytor. 

Sammantaget innebär planerna att man vid av-
slutad verksamhet ”vunnit tillbaka” större delen 
av det i dag sterila industriområdet och gråbergs-
deponierna från den historiska brytningen. Kvar 
blir de vattenfyllda nya dagbrotten från den nu 
planerade brytningen.
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