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UMEÅ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

FÖRHANDLINGS-
ORDNING 
2022-06-29 

Aktbilaga 756 
Mål nr M 2090-19 
 
 

 

Dok.Id 395336     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 138 
901 04 Umeå 

Nygatan 45 090-17 21 00  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.umea@dom.se 

www.domstol.se,  Info om vår 
personuppgiftsbehandling: 
www.umeatingsratt.domstol.se eller 
kontakta oss 

 

 
FÖRHANDLINGSORDNING 
Huvudförhandling i mål om Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara dagbrott 
med tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk, Pajala kommun  
 
RÄTTEN 
Rådmannen Emma Önneby, ordförande, tekniska råden Camilla Wolf-Watz och Carl-
Philip Jönsson samt de särskilda ledamöterna Bo Sundström och Richard Holmgren 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Domstolshandläggaren Åsa Gustafsson 
 
TID 
Start: Måndagen den 29 augusti 2022 kl 10.00 – 17.00 (sluttiden är preliminär) 
Därefter 30 augusti – 1 september kl 08.30 – 17.00 varje dag (sluttiden är preliminär) 
Därefter 2 september kl 08.30 – 12.00 
Därefter 5 september kl 10.00 – 17.00 (sluttiden är preliminär) 
Därefter 6 – 8 september kl 08.30 – 17.00 varje dag (sluttiden är preliminär) 
Därefter 12 september kl 10.00 – 17.00 (sluttiden är preliminär) 
Därefter 13 – 15 september kl 08.30 – 17.00 varje dag (sluttiden är preliminär) 
Därefter som reservdag den 16 september med start kl 08.30 
 
PLATS 
Lokal: Hästskon, Pajala Folkets hus  
_____________________________________________________________________ 
 
Skriftliga framställningar, bildmaterial m.m. ska inges digitalt till domstolen vid 
förhandlingens början samt, om ingivande part är närvarande i salen, i 8 
papperskopior till domstolen samt till övriga närvarande och sakägare m.fl. 
 
Lunch varje dag ca. kl. 12.00 – 13.00, kortare pauser förmiddag respektive 
eftermiddag läggs in vid lämpliga tidpunkter under dagen 
 
DAG 1 Måndagen den 29 augusti 2022  kl. 10.00 
 
1. Inledning av domstolen  

- Presentation av rätten 
- Presentationsrunda, närvarande antecknas 
- Eventuella hinder mot huvudförhandling 
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- Genomgång av förhandlingsordning, ordningsfrågor, fotoförbud m.m.  
- Målets handläggning m.m. 

 
2. Yrkanden  

- Sökanden framställer sina yrkanden (även ev. tvångsrättsyrkanden)  
- Övriga närvarande parter och remissmyndigheter redovisar sin principiella 

inställning till sökandens yrkanden (tillstyrker/avstyrker)  
- Ordföranden redogör för inställningen hos ej närvarande parter som yttrat sig 

skriftligen 
 

3a. Orientering och omgivningar 
- Sökanden redogör för  

a. Företaget och bakgrunden till ansökan m.m.  
b. Geografisk orientering, förekomst av riksintressen och skyddade 

områden m.m.  
c. Tidplan för ansökta åtgärder 
d. Planförhållanden, berörda fastigheter m.m.  
e. Drönarfilmen  

 
3b. Rådighet för sökt vattenverksamhet  

- Sökanden redogör för rådigheten för sökt vattenverksamhet 
 
4.  Redogörelse för den planerade verksamheten – redogörelse enligt Teknisk 

beskrivning, TB, (inkl. kompletteringar och bemötanden)  
- Sökanden redogör för (punkterna a-d samt g uppdelat efter gruva/fyndighet)  

a. Fyndigheterna (mineralinnehåll, tonnage och volymer) och meddelade 
bearbetningskoncessioner 

b. Brytningsmetod (inkl. brytningsplaner och dagbrottslayout)  
c. Sprängning  
d. Krossning, malning  
e. Anrikning (inklusive flotation)  
f. Hantering av anrikningssand (inklusive flotationssand)  
g. Hantering av gråberg och avbaningsmassor  
h. Hantering av annat avfall (än utvinningsavfall)  
i. Transporter, inkl. transporter till och från verksamheten  
j. Vattenhantering inkl. länshållning av gruvor m.m., cirkulation av 

processvatten, vattenrening vid Sahavaara, intag av råvatten från Muonio 
älv, bortledning/bräddning av överskottsvatten, uppehållstider m.m. 
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k. Energianvändning  
l. Kemikalieanvändning/kemikaliehantering   

 
5a.  Dammar/vallar och dammsäkerhet – redogörelse enligt TB (inkl. 

kompletteringar och bemötanden) 
- Sökanden redogör för 

a. Processvattenmagasin, sand- och klarningsmagasin samt bergtäkt och 
deponicell flotationssand (lokalisering och utformning i stort med 
vallar/dammar) 

b. Närmare om utformningen av dammar och vallar (konstruktion och 
stabilitetsberäkningar m.m.)  

c. Säkerhetsfrågor (övervaknings- och larmsystem m.m.) 
d. Konsekvenser vid dammbrott  
e. Dammsäkerhetsklassificering  
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DAG 2 Tisdagen den 30 augusti 2022   kl. 08.30 
 
Forts. 5a. 

- Besvarande av ev. frågor från föregående dag  
- Förslag till villkor och kontroll avseende dammsäkerhet  

 
5b.  Förhör med dammsäkerhetssakkunnige  kl. 10.00 FAST TID 

- Redovisning av utlåtande 
- Tillfälle till frågor från parter och rätten 

 
6. Miljökonsekvensbeskrivningen  

- Sökanden redovisar upplägget i stort av miljökonsekvensbeskrivningen (inkl. 
kompletteringar)  

- Sökanden redogör för nollalternativet 
 

7. Påverkan på miljön 
Under punkterna 7 a-j redogör sökanden utifrån ingiven miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) och övrigt ingivet kompletterande underlag för den planerade verksamhetens 
påverkan på miljön och andra motstående intressen, slutsatser av utförda 
undersökningar, skyddsåtgärder samt för förslag till villkor och kontroll. 
 

Remissmyndigheter, organisationer och enskilda kommer att beredas tillfälle att ställa 
klargörande frågor och lämna kortare synpunkter efter varje delavsnitt 

 
7a. Karaktärisering av malm, b-malm och avfall; gråberg och anrikningssand 
m.m. 

- Karaktärisering; metodik och resultat  
- Klassificering av utvinningsavfall  
- Avfallshanteringsplan  
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DAG 3 Onsdagen den 31 augusti 2022  kl. 08.30 
 
Forts. 7a. 

- Skyddsåtgärder  
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  

 
7b.  Påverkan på grundvattenförhållanden  

- Påverkan på grundvatten vid dagbrotten  
- Tapuli 
- Sahavaara 
- Palotieva 

 
- Påverkan på grundvatten vid sandmagasinet  
- Konsekvenser av påverkan på grundvatten och ytvatten  

- Miljökvalitetsnormer, brunnar (dricksvatten och energi)  
 

- Skyddsåtgärder och kontroll  
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DAG 4 Torsdagen den 1 september 2022  kl. 08.30 

 
- Besvarande av ev. frågor från föregående dag  
 
7c.   Vattenhantering och utsläpp till vatten – redogörelse enligt MKB (inkl. 

kompletteringar och bemötanden)   

- Vattenbalans och flödesförhållanden (inklusive bortledning/intag av vatten från 
Muonio älv)  

- Processvattensammansättning  
- Källtermer och modellering 
- Utgående vatten från klarnings- och processvattenmagasinet (halter, 

mängder, ämnen) 
- ”Läckagevatten” från sandmagasin och gråbergsupplag. 

- Konsekvenser av utsläpp till vatten och bortledning av vatten  
- Vattenkvalitet och förhållande till gällande miljökvalitetsnormer - 

Muonio älv (nuläge, drift, efterbehandling)  
- Vattenkvalitet och förhållande till gällande miljökvalitetsnormer - 

övriga vatten (nuläge, drift, efterbehandling)  
- Akvatisk biologi (ekologisk status) (nuläge, drift, efterbehandling)  
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DAG 5 Fredagen den 2 september                      kl. 08.30 – 12.00 

 
Forts. 7c. 

- Skyddsåtgärder och kontroll  
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  
 
- Sökanden besvarar frågor så långt det är möjligt och hinns med 
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DAG 6 Måndagen den 5 september   kl. 10.00 
 
- Besvarande av ev. utestående frågor från föregående vecka 

 
7d. Utsläpp till luft – redogörelse enligt MKB (inkl. kompletteringar och 

bemötanden)  

- Diffus damning  
- Övriga utsläpp till luft från krossning och anrikning m.m.  
- Transporter (interna och externa) samt arbetsmaskiner  
- Konsekvenser av utsläpp till luft och förhållande till miljökvalitetsnormer 
- Skyddsåtgärder  
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  

 
7e. Påverkan på naturvärden och skyddade arter inkl. Natura2000 – 

redogörelse enligt MKB (inkl. kompletteringar och bemötanden)  
- Genomförda inventeringar och utredningar (NVI, fågel, artinventeringar, 

N2000-arter), motiv till vald bedömningsmetod  
- Konsekvensbedömning  

 
 

 
  



  Sid 9 
UMEÅ TINGSRÄTT  M 2090-19 
Mark- och miljödomstolen 
 
 
 

 

 
DAG 7 Tisdagen den 6 september   kl. 08.30 

 
- Besvarande av ev. frågor från föregående dag  

 
Forts. 7e. 
- Skyddsåtgärder (och ev. kompensationsåtgärder) och kontroll  
- N2000-bedömning (nuläge, drift, efterbehandling)  
- Artskyddsdispens  

 
7f.  Buller, vibrationer, luftstötvågor och stenkast – redogörelse enligt MKB 

(inkl. kompletteringar och bemötanden) 

- Beräknade värden för buller enligt MKB m.m. (verksamhetsbuller resp. 
trafikbuller)  

- Skyddsåtgärder 
  

- Beräknade värden för vibrationer, luftstötvågor och stenkast  
- Skyddsåtgärder och kontroll  

 
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  
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DAG 8 Onsdagen den 7 september   kl. 08.30 

 
- Besvarande av ev. frågor från föregående dag  

 
7g.  Påverkan på rennäringen – redogörelse enligt MKB (inkl. kompletteringar 

och bemötanden)  

-  Redogörelse enligt MKB m.m. (inkl. bl.a. bedömningsmetod)) 
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  

 
7h. Påverkan på landskapsbild, kulturmiljö och friluftsliv – redogörelse enligt 

MKB (inkl. kompletteringar och bemötanden)  
- Landskapsbild 
- Påverkan på kulturmiljön  
- Friluftsliv  
- Skyddsåtgärder –  
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  
 

7i. Energiförbrukning i processer och transporter – energihushållning – 
redogörelse enligt MKB (inkl. kompletteringar och bemötanden)  

- Redogörelse enligt MKB m.m. 
- Åtgärder 
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  
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DAG 9 Torsdagen den 8 september   kl. 08.30 
 

- Besvarande av ev. frågor från föregående dag  
 

j.  Efterbehandling och ekonomisk säkerhet 

- Föreslagen efterbehandling 
- Gruvorna  
- Gråbergsupplagen  
- Sandmagasinet (inklusive bergtäkten och deponicellen för 

flotationssand)  
- Övriga anläggningar 

- Ekonomisk säkerhet 
- Förslag till villkor och kontroll - kort redogörelse  

 
Kl. 13.00 FAST TID 

 
8.  Remissmyndigheter, organisationer och enskilda  

 
Parterna utvecklar grunderna för sin inställning till bolagets ansökan. Särskilt ska 
tydliggöras eventuella skillnader mot vad som tidigare under målets handläggning har 
framställts skriftligt. 
 

- Naturvårdsverket 
- Havs- och vattenmyndigheten 
- Länsstyrelsen i Norrbottens län 
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DAG 10 Måndagen 12 september   kl. 10.00 FAST TID 

 
Forts. 8. Remissmyndigheter, organisationer, enskilda  

- Övriga svenska myndigheter (Sametinget, MSB, SGU, Trafikverket m.fl.) 
- Pajala kommun 
- Finska myndigheter 
- Samebyar 
- Svenska organisationer 
- Finska organisationer 
- Enskilda svenska och finska parter 
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DAG 11 Tisdagen den 13 september  kl. 08.30 
 
- Reservtid (del av förmiddagen) 
 
9.      Sökanden ges tillfälle att bemöta motparternas talan under 8.  
 
10.    Övriga yttranden  

- Översiktlig genomgång av yttranden från ej närvarande motparter  
- Sökanden besvarar yttrandena i den mån frågorna inte har besvarats 

under föregående föredragningar 
 
11.    Sökanden bemöter eventuella kvarstående frågor från aktbilagor som 

inkommit inför huvudförhandlingen.  
 
12. Eventuella övriga villkorsfrågor inklusive prövotider och kontrollfrågor 

som inte har behandlats under punkterna ovan.  
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DAG 12 Onsdagen 14 september    kl. 08.30 

 
- Besvarande av ev. frågor från föregående dag  

 
13.  Åtaganden, villkorsförslag, tillåtlighet  

- Sökanden redovisar sina åtaganden 
- Sökanden redogör (samlat) för sina samtliga villkorsförslag, inkl. 

eventuella sena justeringar  
- Sökanden sammanfattar sin bedömning i frågan om tillåtlighet  

 
14.  Arbetstid, oförutsedd skada och verkställighetsförordnande  

- Tidplaner 
- Förslag till arbetstid respektive igångsättningstid 
- Förslag till tid för anmälan av oförutsedd skada 
- Verkställighetsförordnande 
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DAG 13  Torsdagen den 14 september   kl. 08.30 

 
- Besvarande av ev. frågor från föregående dag  

 
15. Tvångsrätt och ersättning till markägare  
- Sökanden redogör för frågan om tvångsrätt och ersättning till markägare 

 
16.  Övriga frågor  

- Ev. övriga ersättningsfrågor 
- Prövningsavgiften 

 
17.  Slutanföranden 

 
18.  Eventuella yrkanden om rättegångskostnader 

 
19.  Målets fortsatta handläggning – tid för dom m.m. 

 
 
Upplysning: 
Under huvudförhandlingen kommer remissmyndigheter och andra närvarande 
parter att ges tillfälle att ställa klargörande frågor och lämna kortare synpunkter 
efter de olika delavsnitten av bolagets presentation. 
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DAG 14 Fredagen den 15 september   kl. 08.30  

RESERVDAG 


