Särhållning av gruvavfall med avseende på syrabildande potential
en studie av svenska sulfidmalmsgruvor

Jessica Sellin

Handledare:
Ann-Marie Fällman, Naturvårdsverket
Bo Olofsson, Mark- och vattenteknik KTH

AL125x Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå
Stockholm 2016

SAMMANFATTNING
Gruvavfall utgör över 80 % av den totala mängden avfall i Sverige. Avfallet från gruvindustrin
kan påverka våra ekosystem negativt om tungmetaller och försurande ämnen lämnar
materialet. I Sverige utgör avfall från sulfidmalmer störst risk för miljön eftersom det
innehåller mineral som genom kontakt med luft vittrar och producerar surt och metallhaltigt
lakvatten. Efterbehandling av dessa material är viktigt för att förhindra läckage till
omgivningen. Eftersom efterbehandling är en kostsam process hänvisar tidigare forskning i
första hand till särhållning av materialet med avseende på syrabildande potential. I denna
studie har undersökts vilka förbättringsmöjligheter som finns för särhållning av avfall inom
gruvindustrin. Arbetet har utförts genom studier av miljörapporter, avfallshanteringsplaner
samt kommunikation med Länsstyrelser och Naturvårdsverket.
De förbättringsmöjligheter som i denna studie identifieras rör utformning av kriterierna för
klassning av syrabildande potential samt metodik vid bestämning av syrabildande potential.
Inför framtida särhållning bör kriterierna för vad som klassas som icke syrabildande material
skärpas såtillvida att de bättre överensstämmer med definitionen för inert avfall i
utvinningsavfallsförordningen. Om kriterierna formuleras som villkor tilldelade genom markoch miljödomstolen kan det dessutom föreligga större möjligheter till uppföljning och
undersökning av metodikens lämplighet för att hindra spridning av surt och metallhaltigt
lakvatten. Metodiken för identifiering av icke syrabildande material kan förbättras genom att
borrkax analyseras under produktionens gång. Dessutom bör lakvattnet från deponierna
med icke syrabildande material analyseras för att kunna följa upp särhållningens verkan.
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ABSTRACT
Mining waste exceed 80 % of the total amount of waste in Sweden. Waste from mining
industry could pose a threat to our ecosystems if metals and acidic substances leave the
material. Sulphide ore deposits pose the largest threat to the Swedish environment, since
they contain minerals that decompose through weathering processes and produce acidic
and metal containing rock drainage. Drainage treatment is crucial to avoid leakage to the
surroundings. Previous research recommend selective material handling of acid rock
drainage generating material as first option mainly because of the expenses that comes with
drainage treatment. In this study it has been investigated in which means the selective
material handling can be improved in Sweden. The work has been conducted through
studies of environmental reports, waste management programs and communication with
the Swedish County Administrative Boards and Swedish Environmental Protection Agency.
The areas with possibility of improvement that were identified in this study concern the
criterions for acid drainage potential in waste rock and acid drainage potential identification
methodology. The criterions for non-acid rock drainage generating waste rock are proposed
to correspond with the definition of inert waste in the Swedish waste management
regulation. If the criterions are defined as conditions in the permit from the environmental
court, it might be easier to conduct thorough follow-up. The methodology for identification
of non-acid generating waste rock could be enhanced if borehole-samples were analysed
during the operation of the mine. Furthermore should the rock drainage from the deposits
with non-acid generating waste rock be analysed to be able to follow up the measurements.
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DEFINITIONER
Anrikningssand

Den restprodukt som uppstår efter utvinning av
värdmineral.

Gråberg

Det berg som inte innehåller malm.

Potentiellt syrabildande material

Material som skulle avge metallhaltigt lakvatten och
syror om det lämnades att vittra.

ARD (Acid Rock Drainage)

Avser läckaget av lakvatten från potentiellt syrabildande
material på gråbergstippar och anrikningssand.

ABA (Acid Base Accounting)

Ett ABA-test avgör syraneutraliseringspotential (NP) och
syrabildande potential (AP) i berget.

Neutraliseringspotentialskvoten

Kvoten mellan NP och AP, dvs NP/AP.

NAG (Net Acid Generation)

Ett NAG-test visar vilken mängd syra som bildas vid
simultana syraneutraliserande och syragenererande
reaktioner.

1 INTRODUKTION
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till gruvindustrins avfallshantering som
motiverar studien av särhållning utav gruvavfall i Sverige. Slutligen presenteras
frågeställning, syfte, mål samt studiens relevans.
1.1 Bakgrund
Avfallet från gruvindustrin kan utgöra ett miljöhot genom att tungmetaller och försurande
ämnen lakas ur och förorenar ekosystem. Gruvavfallets karaktär beror på vilken typ av malm
som bryts. De huvudsakliga två kategorier av malmer som bryts i Sverige är oxidiska och
sulfidiska malmer, där de oxidiska malmerna dominerar brytningen i Norrbotten medan de
sulfidiska malmerna mest bryts i Västerbotten och Bergslagen. Ett undantag är dock Sveriges
största sulfidmalmsgruva, Aitik, som är belägen i Norrbotten. Risken för att allvarliga
miljöproblem uppstår är störst vid sulfidmalmsbrytning, eftersom sulfidmalmen har
egenskaper som gör att surt och metallhaltigt lakvatten produceras då sulfiderna kommer i
kontakt med luft (Höglund et. al., 2004). Den totala mängden avfall från gruvnäringen
uppgick år 2012 till 129 miljoner ton, vilket motsvarar ca 83 % av avfallet i Sverige (NV,
2014).
De två huvudtyper av gruvavfall som produceras är anrikningssand och gråberg.
Anrikningssanden är det malda material som blir kvar efter att malmen har anrikats och
innehåller lägre halter sulfidmineral (Fröberg et. al., 2004). Gråberg är det material som bryts
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loss för att komma åt malmfyndigheterna, varav en del fraktioner inte är potentiellt
syrabildande och därmed har potential att användas som t.ex. fyllnadsmassor (Fröberg et.
al., 2004).
Idag finns det ett flertal metoder för efterbehandling av deponier med det avfall som
gruvindustrin producerar. De preventiva metoder som förekommer är inriktade på att
minska hastigheten för sulfidoxidationen. Detta kan åstadkommas genom att förhindra
syretransporten till sulfiderna genom syretransportbarriärer. Dessa barriärer förekommer i
huvudsak som två varianter, antingen ”våttäckning” där barriären utgörs av fritt vatten eller
”torrtäckning” där barriären består av ett vattenmättat jordlager (EU, 2009).
Särhållning av gruvavfall innebär ofta att material med olika syrabildande egenskaper skiljs
åt. Genom att särhålla olika material kan mängden syrabildande material som behöver
förebyggande åtgärder och kvalificerade efterbehandlingsåtgärder minskas.
För att undvika läckage av surt och metallhaltigt vatten, minska kostnaden för
efterbehandling samt för att bättre hushålla med naturresurser är det av stort värde för
samhället att gruvavfallet hanteras på ett sätt som säkerställer att oxidering av sulfidmalm
förhindras långsiktigt. Särhållning av gruvavfall är en viktig aspekt i arbetet mot att nå dessa
mål liksom användning av lämpliga efterbehandlingsmetoder.
1.2 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att skapa en övergripande bild av hur det sulfidhaltiga
gruvavfallet hanteras vid Sveriges sulfidmalmgruvor samt att identifiera
förbättringsmöjligheter för branschen ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. De specifika
målen i denna studie är att:




Undersöka vilka gruvverksamheter som skiljer ut olika fraktioner och hur de går
tillväga.
Undersöka hur gruvverksamheterna hanterar sitt avfall med avseende på
syrabildande potential.
Avgöra vilka förbättringsmöjligheter som finns för särhållningen av sulfidhaltigt avfall
inom gruvindustrin för att minska läckaget av surt och metallhaltigt lakvatten.

1.3 Relevans
Gruvavfallet utgör en överväldigande del av det svenska avfallet, och medför en potentiell
risk för dagens invånare och kommande generationer om dess miljö- och hälsovådliga
aspekter inte beaktas. Denna rapport kommer förhoppningsvis kunna utgöra ett uppdaterat
och sammanfattande underlag för fortsatt arbete med att förbättra avfallshanteringen inom
gruvindustrin.
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2 METOD
Arbetet bygger på litteraturstudier, insamling och sammanställning av avfallsdata rörande
svenska sulfidmalmsgruvor, undersökning av metodik för att bedöma vad som är icke
syrabildande gråberg och anrikningssand samt intervjuer med miljöansvariga personer inom
gruvnäringen.
Den inledande litteraturstudien syftar till att ge en bakgrund till problemet med potentiellt
syrabildande avfall. Här presenteras en redogörelse för gruvindustrin i Sverige samt det
avfall som alstras genom sulfidmalmsbearbetning och de förordningar som reglerar
avfallshanteringen.
Datasammanställningen rörande svenska sulfidmalmsgruvors avfallsproduktion syftar till att
kartlägga avfallsmängderna som härrör från respektive verksamhet. Sammanställningen
består av en redogörelse för det material som finns på upplag år 2016 samt en redogörelse
för det avfall som producerades inklusive den anrikningssand som användes till återfyllnad
under år 2014. Sammanställningen är baserad på data inhämtad från miljörapporter,
avfallshanteringsplaner och miljöansvariga på anläggningarna. Datamaterialet har inhämtats
genom
Naturvårdsverkets
och
Länsstyrelsernas
portal
SMP
(Svenska
miljörapporteringsportalen) samt genom Länsstyrelsen i Västerbotten, Norrbotten, Örebro
och Dalarna som tillhandahållit avfalls- och gråbergshanteringsplaner.
Till grund för att undersöka metodiken för bedömning av vad som är icke syrabildande avfall
ligger främst gråbergshanterings- och avfallshanteringsplaner inhämtade från Länsstyrelser
eller verksamhetsutövarna. För att undersöka metodiken för bedömning av vad som är icke
syrabildande gråberg har även domar analyserats med avsikt att finna eventuella villkor
angående särhållning av gruvavfall. Domarna har inhämtats via Naturvårdsverkets interna
ärendehanteringssystem. Detta arbete innehåller dessutom intervjuer med två
miljöansvariga för gruvanläggningar i Sverige för att kunna bedöma särhållningens
lämplighet och förbättringsmöjligheter i olika verksamhetstyper.
3 GRUVINDUSTRIN I SVERIGE
I detta kapitel ges en redogörelse för Sveriges roll inom gruvindustrin, sulfidmalmsgruvornas
avfallsproduktion samt de förordningar som styr avfallshanteringen.
3.1 Gruvindustrins avfall
I Sverige har gruvverksamhet pågått i över 1000 år och än idag är malmbrytning och
metallproduktion viktig för svensk industri. Den svenska gruvverksamheten ger
sysselsättning genom bland annat metallindustri och verkstadsindustri och har dessutom
legat till grund för framgångar inom svensk avancerad teknik (Höglund et. al., 2004). Från
1970-talet fram till 2009 har malmproduktionen i Sverige legat på runt 45 miljoner ton per
år. Efter 2009 har en kraftig ökning av malmproduktionen skett och 2014 års
produktionssiffror var uppe i 81 miljoner ton per år fördelat mellan järnmalms- och
sulfidmalmsgruvor (44 resp. 56 %) (SGU, 2015). Inom EU är Sverige den största järn- och
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blyproducenten samt den näst största producenten av zink och silver (SGU, 2015).
Järnmalmsbrytningen sker idag i Norrbotten och sulfidmalmerna återfinns i Skelleftefältet
och Gällivareområdet samt Bergslagen. Sulfidmalm är den malm som innehåller metaller
(t.ex. zink, koppar och bly) bundna i sulfidmineral. Det vanligaste sulfidmineralet är pyrit
(FeS2), även kallat svavelkis, vars förekomst varierar mellan 2 och 20 % i sulfidmalmerna
(Länsstyrelsen Västerbotten, 2012). Pyrit är mycket lättvittrad och är därmed en av
huvudorsakerna till att gruvavfall kan ge oönskade effekter på miljön (NV, 1993). Figur 1
redogör för de tio aktiva sulfidmalmsgruvorna i Sverige år 2016.

Figur 1. Aktiva sulfidmalmsgruvor i Sverige, mars 2016.
Källa: Bearbetning utifrån SGU (2015).

Figur 2 redogör för flödet i en sulfidmalmsproduktion. I Sverige bryts malm både i dagbrott
och under jord. Vid underjordsdrift bryts malmkroppen via ett system av orter förbundna
med schakt eller ramper till markytan. Det material som erhålls från såväl dagbrott som
4

underjordsdrift är antingen malminnehållande berg eller gråberg. Det malminnehållande
berget transporteras till grovkrossar, varefter det krossade materialet förs vidare till
anrikningsverk där det bearbetas genom separation och koncentration (Höglund et. al.,
2004). Sulfidmalmer anrikas genom flotation till ett koncentrat (slig) som bearbetas vidare i
ett smältverk till en säljbar produkt. Den anrikningssand som blir kvar efter anrikningen
innehåller sulfidmineral och kan därför vara potentiellt syrabildande. Denna deponeras i
sandmagasin, men används även inom vissa områden för utfyllnad av håligheter eller
konstruktion.
Olika fraktioner är fria från sulfider och kan därmed användas för att fylla igen efter brytning
eller t.ex. som fyllnadsmassor vid vägbyggen. Det mineralinnehållande berg som inte anses
värt att bearbeta läggs på gråbergsdeponi eller används till fyllnad av håligheter eller
konstruktion (Höglund et. al., 2004).

slig
malm

smältverk

anrikningsverk
sandmagasin

gruva

anrikningssand
gråbergsdeponi
fyllnad
gråberg
fyllnad

Figur 2. Produktionsflödesschema för sulfidmalmsbearbetning.

Sulfidmalmsgruvorna står idag för 69 % av den totala mängden producerad gråberg i Sverige,
och majoriteten av detta avfall står Sveriges största dagbrott, Aitik, för (SGU, 2015).
Avfallsmängderna per år tenderar att öka till följd av att alltmer låghaltiga malmer bryts
(SGU, 2015). Den process som i huvudsak påverkar gruvavfallet är oxidation. I gruvavfallet
finns metallsulfider som oxiderar när de kommer i kontakt med syre. Avfallet börjar då att
vittra, vilket gör att försurande lakvatten med höga halter av metaller lämnar avfallet
(Höglund et. al., 2004). Eftersom avfallet från järnmalmsgruvorna vanligen har låga halter av
metallsulfider begränsas lakningen av surt vatten och metalljoner från dessa. I naturen finns
processer som motverkar vittringens resultat, t.ex. syraneutraliserande processer samt
fastläggningsprocesser vilket gör att naturen tål en viss grad av belastning. Dessa
försvarssystem har dock svårt att räcka till när belastningen blir alltför stor under en kort
tidsperiod (Höglund et. al., 2004).
För att begränsa oxidationsprocessen i sulfidhaltigt gruvavfall måste det isoleras från syre.
Det som försvårar detta arbete är de stora dimensionerna på avfallsmängden samt det långa
tidsperspektivet. Den avfallsstrategi som det genom MISTRA (Stiftelsen för Miljöstrategisk
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Forskning) finansierade MiMi-programmet (Mitigation of the environmental impact from
mining waste) har tagit fram består av en prioriteringslista. Enligt denna ska första prioritet
vid omhändertagande av avfall vara att minimera mängden avfall och hålla isär olika
fraktioner av avfallet med olika kvalitet för att kunna uppnå miljömässiga och ekonomiska
optimeringar (Höglund et. al., 2004). Som näst bästa alternativ framhåller MiMi-rapporten
att branschen ska sträva efter att i så hög grad som möjligt separera ut och återföra de
reaktiva metallsulfiderna till håligheterna i gruvan för att det material som hanteras ska vara
så harmlöst som möjligt, t.ex. genom separation av pyrit. Som tredje prioritet ska
efterbehandling ske på ett sätt som stänger ute syre, t.ex. genom jord- eller vattentäckning
och fjärde prioritet berör de naturliga fastläggnings- och syraneutraliserande processer som
ska värnas och om möjligt ska förutsättningarna för dessa processer förbättras. Som ett
sistahandsalternativ föreslås aktiv behandling av avfallet i form av exempelvis tidsbegränsad
kalkning.
3.2 Vittringen
Vittring är en naturlig process som frigör mineral ur jordskorpan. Sulfidmineral påverkas
mycket lite när de ligger i berggrunden, men genom till exempel malmbrytning kommer
mineralen i kontakt med luft och en vittringsprocess startar som löser upp sulfider så att
såväl metaller som svavel frigörs.
Vittringen av gruvavfall kan beskrivas med vittringen av pyrit (FeS2) som är det vanligaste
sulfidmineralet i den svenska gruvindustrins avfall (NV, 1993). I ekvation 1 nedan visas
reaktionen i obalanserad form.
𝐹𝑒𝑆2 + 𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 𝐹𝑒 2+ + 𝑆𝑂42− + 𝐻 + (1)
Vid vittring av pyrit frigörs järn och vid vittring av andra vanligt förekommande mineral
såsom zinkblände och blyglans avges de för miljön mer vådliga ämnena zink och bly. Vid
vittringen av pyrit frigörs även svavel och vätejoner som tillsammans med vatten bildar
svavelsyra (H2SO4). Svavelsyran bildar sulfatjoner (SO42-) och vätejoner (H+) vilka sänker pHvärdet. Vittringen kan ske genom kemisk oxidation med syre alternativt i anaerob miljö med
trevärt järn som oxidationsmedel, dessutom förekommer bakteriell oxidation vid pH mellan
0,5 och 6 (NV, 1993). Det finns även sulfatjonalstrande reaktioner som inte medför att sura
vätejoner produceras. Exempel på detta är kalkopyrit (CuFeS2) som tillsammans med syre
bildar koppar-, järn- och sulfatjoner. I ekvation 2 nedan visas reaktionen i obalanserad form.
𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 𝑂2 → 𝐶𝑢2+ + 𝐹𝑒 2+ + 2𝑆𝑂42− (2)
De faktorer som påverkar vittringen är framför allt tillgången till syre och vatten (Alam et. al.,
2011). Utan syre sker endast begränsad oxidation genom att trevärt järn reduceras. Vid låg
fukthalt i luften hindras oxidationen i olika grad beroende på om oxidationen är kemisk eller
mikrobiell, dessutom är vatten en förutsättning för att metaller och svavel ska kunna lakas
ut. Vittringshastigheten påverkas även av temperaturen, där en temperaturökning på 10 °C
har visat sig fördubbla vittringshastigheten (NV, 1993). Detta kan ställas i relation till att
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temperaturökningen i norra Sverige har uppskattats till ca 6 °C fram till 2100 (Lind et. al.,
2008). Dessutom väntas nederbörden öka med 25 % under samma tidsperiod i norra Sverige
(Lind et. al., 2008). Även pH-värdet påverkar vittringen samt mängden metaller i lakvattnet
då de effektivaste vittringsprocesserna dominerar vid låga pH-värden samtidigt som de flesta
metaller löser sig bättre i vatten med lågt pH (NV, 1993).

3.3 Särhållningsmetoder
De särhållningsmetoder som idag förekommer är bland annat särhållning av gråberg och
avpyritisering av anrikningssand. För att förhindra läckaget av ARD måste en utav de tre
huvudkomponenterna i oxidationsreaktionerna (syrgas, vatten och sulfidmineral) elimineras.
I båda dessa särhållningsmetoder är syftet att minska mängden sulfidmineral i en del av
materialet för att därigenom minska behovet av eliminering av syrgas och vatten genom
avancerad efterbehandling.
3.3.1 Särhållning av gråberg
Särhållningen av gråberg pågår under driften av gruvan och syftar till att minska mängden
gråberg som behöver frånhållas syrgas eller vatten genom att efterbehandlas med torr- eller
våttäckning. Metoden drar nytta av att pyritrika zoner ofta uppträder i lager nära malmen
(EU, 2009). Därför kan en geologisk kartläggning ge en bra grund till att kunna särhålla
gråberg med olika ARD-potential. Vid borrning av spränghål sker ofta analys av borrkax
och/eller okulär besiktning för att bekräfta klassifikationen. Efter sprängning skickas sedan
gråberget till olika deponier. Särhållningen möjliggör enklare bearbetning av gråberget
eftersom mängden gråberg som är potentiellt syrabildande minskar samtidigt som det icke
syrabildande materialet eventuellt kan användas till exempelvis byggnadsändamål (EU,
2009). Särhållning av restprodukter från gruvindustrin utifrån dess potentiella miljöpåverkan
började tillämpas under 1970-talet (Lindvall et. al., 2004).
3.3.2 Avpyritisering av anrikningssand
Avpyritisering av anrikningssand innebär en särhållning av anrikningssand som utförs i
anrikningsverken. Genom en flotationsprocess kan pyrit bearbetas och behandlas separat,
vilket gör att ARD-genererande material kan särhållas.
Flotationsprocessen innebär att den finmalda malmen behandlas med ytreaktiva så kallade
surfaktanter vilka för sulfidmineral ofta utgörs av xantater (Alam et. al., 2011). Xantater är
högselektiva organiska molekyler med hydrofoba kemiska grupper som selektivt fäster vid
sulfidmineralen och därmed gör dessa mer hydrofoba (Alam et. al., 2011). I
flotationsprocessen används vatten för att separera de hydrofoba partiklarna från de
hydrofila. Detta sker genom att de hydrofoba partiklarna fastnar på de bubblor som bildas
genom addition av luft och rör sig mot ytan, varifrån de kan extraheras i form av skum. Detta
möjliggör att den sulfidrika anrikningssanden kan delas upp i två delar med olika
svavelinnehåll, varav majoriteten har ett lågt innehåll av svavel och är icke syrabildande
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medan minoriteten har hög svavelhalt (INAP, 2009). Avpyritiseringstekniken har utvecklats
sedan 1990-talet men har än idag brister vad gäller hanteringen av inkommande
anrikningssand med hög svavelhalt (EU, 2009).

3.4 Uppstart och tillsyn av gruvverksamhet
Tillsammans med bland annat miljöbalken utgör minerallagen det ramverk utifrån vilket
Bergsstaten beslutar om bearbetningskoncession för gruvbrytning. Den svenska
minerallagen ger den som har förutsättning att undersöka eller bryta en mineralfyndighet
tillstånd till detta oavsett vem som äger marken (SGU, 2016a).
Den juridiska processen för att starta en gruva inleds med ett undersökningstillstånd som
ges av Bergsstaten som är en organisatorisk enhet under SGU (Sveriges Geologiska
Undersökning). Tillståndet ger ensamrätt till kartläggning av berggrundens egenskaper samt
företräde till den eventuella fyndigheten (SGU, 2016b). Om brytvärd fyndighet hittas kan
verksamhetsutövaren ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten baserat på bland
annat miljökonsekvensbeskrivning. I denna process ses ekonomisk lämplighet och
markanvändning för verksamheten över och beslutet tas i samrådan med Länsstyrelsen. För
att påbörja gruvverksamhet krävs även ett miljöbalkstillstånd för att bedriva miljöfarlig
verksamhet, om detta ansöks hos mark- och miljödomstolen (SGU, 2013).
En tillståndsprövning ska bland annat leda till att mark- och miljödomstolen föreskriver
villkor som uppfyller miljöbalkens krav. Dessa villkor ska vara precist utformade,
ändamålsenliga samt möjliga att följa upp och utöva tillsyn över. Dessutom ska de vara
utformade så att det objektivt går att avgöra när en överträdelse skett. (SGU, 2013)
3.5 Förordningar
Den 1 juli 2013 trädde utvinningsavfallsförordningen (SFS 2013:319) i kraft. I och med
förordningens inrättande krävs att den verksamhet som ger upphov till utvinningsavfall ska
ha en avfallshaneringsplan. Sammanfattningsvis innebär denna att verksamhetsutövaren ska
kunna visa att verksamheten som avses kan bedrivas på ett för människan och miljön säkert
sätt under driftperioden såväl som i ett långtidsperspektiv.
Begreppet inert avfall definieras i utvinningsavfallsförordningen. Fram till 2013 har
utvinningsavfallsförordningen inte givit haltgränser för vad som definieras som inert avfall.
Detta ändrades i och med 2013 års avfallsförordning, där utvinningsavfall räknas till inert
material om det inte innehåller mer än (i) 0,1% sulfidsvavel eller (ii) 1 % sulfidsvavel om
avfallets neutraliseringskvot överstiger 3. Dessutom tillkommer regleringar som också ska
vara uppfyllda för att avfallet ska räknas som inert angående sönderfall, självantändning och
metallhalt i förhållande i bakgrundshalt samt skadlighet för människa och natur (se bilaga 1).
Gällande regelverk gör det inte möjligt att klassa syrabildande gråberg som farligt avfall,
därmed utgör inte placering i håligheter en avfallsanläggning. Länsstyrelser har uttryckt
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missnöje över detta (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012) och det finns fall (t.ex. sjön
Hornträsket utanför Kristineberg) som visar på hur ekosystem har blivit förgiftade av
metallhaltigt gruvvatten som läckt från gruvor där gruvavfall används till återfyllnad av
gruvutrymmen (Müller, 2014).
3.6 ABA- och NAG-tester
För att mäta bergets förmåga att producera och neutralisera syra, och därmed dess potential
att läcka surt metallhaltigt lakvatten, används olika tester. ABA-tester (Acid Base Accounting)
är statiska tester som bestämmer syraproduktionspotential (AP) och neutralisationspotential
(NP) som mäts i kg CaCO3 per ton. Genom dessa tester erhålls en bild av huruvida materialet
kommer att läcka surt lakvatten, men resultaten visar inte reaktionshastigheter och man kan
därför inte avgöra när materialet kommer att läcka. NP brukar bedömas behöva överstiga AP
för att det ska anses vara tillräckligt säkert att materialet inte läcker surt lakvatten. NAGtester (Net Acid Production) är baserade på principen att väteperoxid accelererar
oxidationen av reaktiva sulfider. Genom att mäta pH efter tillsats av väteperoxid kan ett
nettoresultat av inverkan från syrabildande och syraneutraliserande komponenter erhållas
direkt. (EU, 2009)
4 FALLSTUDIE
De undersökta fallstudieobjekten är de tio sulfidmalmsgruvorna som är aktiva i Sverige (se
figur 1). Information om dessa gruvor i relation till avfallshantering, föroreningspotential och
särhållning ges i följande kapitel. Utifrån respektive miljörapport och avfallshanteringsplan
har information om avfallsmängder och särhållning inhämtats.
4.1 Aitik
Aitikgruvan i Gällivare kommun är Sveriges största koppardagbrott (figur 3). Aitik har en
produktion av ca 39 Mton malm och 277 000 ton kopparslig under 2014. Ur kopparsligen
utvanns 67 640 ton koppar och även ca 55 300 kg silver och ca 1 800 kg guld. (Boliden, 2014)

Figur 3. Aitiks öppna dagbrott (Foto: Jessica Sellin).
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4.1.1

Särhållning och efterbehandling

Gråberget hanteras genom särhållning, där så kallat miljögråberg urskiljs från övrigt
potentiellt syrabildande gråberg. Särskiljningen görs genom in-situ-provtagningar och analys
av borrkax vid borrning av spränghål. Geologen bergsartskarterar borrkaxet från
produktionsborrhålen i gråbergssalvorna varefter gruvtekniker gör kartunderlag för
provtagning. Kaxprovtagarna tar ca 2 kg borrkax från kaxhögarna som skickas till
laboratorium för analys med avseende på koppar, svavel och neutraliseringspotential. Om
analysresultaten från laboratoriet inte är klara vid lastning klassas gråberget som icke
miljögråberg. Utifrån analysresultaten ritas en lastkarta som visar bergartskvalitet, vilken
varje truckförare utgår från vid deponeringen av materialet. Miljögråberget deponeras
separat där det råder lägre krav för efterbehandling samt möjlighet för extern användning.
(Boliden, 2012).
Kopparhalten och svavelhalten i miljögråberget understiger 0,03 % respektive 0,1 % och
neutraliseringspotentialen NP/AP (kvoten mellan neutraliserande potential och syrabildande
potential) ska vara över 3. Miljögråberget används vid påbyggnad av dammkroppar runt
magasinet, som fyllnadsmassor samt som vägmaterial. Boliden säljer gråberg via bygg- och
fastighetsföretaget NCC till utomstående verksamhet (Sjöblom, 2016). Från Aitiks
miljögråberg samlas lakvatten upp via diken. Det har emellertid varit problem med
kontaminering av provtagningsplatserna då vatten runnit igenom upplaget från diken som
avvattnar upplag med potentiellt syrabildande gråberg (Berggård, 2016).
Det deponeras knappt 40 M ton anrikningssand per år i Aitik. Anrikningssanden pumpas ut
till sandmagasinet där det sedimenteras. Svavelhalten i anrikningssanden är ca 1 % och
klassas därmed som potentiellt syrabildande. I framtiden avses anrikningssanden att
avpyritiseras genom en process kallad restflotation. I denna process avskiljs en huvuddel (9697%) med lågsvavelhaltig sand och en mindre del (3-4%) med högsvavelhaltig sand. Den
lågsvavelhaltiga sanden beräknas innehålla mindre än 0,3 % svavel och bedöms enligt
Boliden vara riskfri med avseende på produktion av surt lakvatten, medan den
högsvavelhaltiga delen beräknas innehålla över 20 % svavel och är därmed högriskavfall i
samma avseende. (Boliden, 2012)
4.1.2 Villkor
Kriterierna för särhållning av gråberg i Aitikgruvan återfinns i ett beslut från Länsstyrelsen i
Norrbottens län (Nr 241-37-99) från 16 juni 1999. Kriterierna för särhållning av gråberg lyder:
”Bolaget får endast deponera gråberg som geologiskt klassats som skarnblandad gnejs
och pegmatit i upplag för särhållet gråberg. Upplaget skall vara väl avskilt så att inte
inblandning av annat icke godkänt gråberg sker. Gråberg närmare än 30 m från
malmgränsen får inte deponeras i deponier för särhållet gråberg” (villkor nr. 9)
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”Bolaget får deponera särhållet gråberg separat endast under förutsättning att
halterna av koppar och svavel samt kvoten av den neutraliserande potentialen (NP) och
den syrabildande potentialen (AP) i gråbergetuppfyller följande krav:
-

Halten av koppar ska vara mindre än 0,03%
Halten av svavel ska vara mindre än 0,1%
NP/AP-kvoten ska vara större än 3

Analys ska göras av samlingsprov på borrkax från minst 8 borrhål per 150 tusen ton
(per sektion).” (villkor nr. 10)
4.2 Maurliden
Dagbrottet i Maurliden är beläget i Norsjö kommun, Västerbottens län. Maurlidengruvan
öppnades år 2000 och brytning sker av komplex sulfidmalm ur vilken bly, guld, koppar, silver
och zink utvinns. Området kring gruvan betraktas som riksintresse för rennäring. Ur
dagbrottet fraktas malm, gråberg och morän. Gruvvattnet renas genom kalkfällning innan
det når Lilltistelmyrbäcken som mynnar i Skellefteälven. (Boliden, 2014b)
4.2.1

Särhållning och efterbehandling

Det gråberg som deponeras idag vid Maurliden är osorterat – dvs ingen särhållning sker
mellan potentiellt syrabildande och icke potentiellt syrabildande gråberg. Deponin genererar
idag sura, metallhaltiga lakvatten (Boliden, 2014b).
I samband med det omtag (dvs utvidgning och fördjupning) som skedde 2009-2010 valde
Boliden att särhålla gråberg från två områden; ett på hängväggen 30-50 m från malmzonen
och ett på liggväggsidan 50-70 m från malmzonen (Boliden 2008a). Särhållningen har gjorts
på grundval av ABA-tester vid 19 provpunkter. Resultaten från ABA-testerna visade att
proverna i de två zonerna har låg syrabildande potential och måttlig till god
neutraliseringspotential vilket indikerar att det inte är sannolikt att materialet kommer bilda
surt lakvatten (Boliden, 2008b). I samtliga fall gav dessa även en NP/AP-kvot på över 3.
Dessutom hade detta berg en svavelhalt på i medeltal 0,1 % och låga halter av zink, koppar,
bly, kvicksilver, kadmium och arsenik. Eftersom områdena är begränsade och på avstånd
från malmzonen kunde dessa lätt särhållas från övrigt gråberg. I Maurliden utfördes
särhållning endast i början av det omtag som gjordes under 2009-2010. Därvid producerades
1.3 Mton icke syrabildande gråberg i enhet med ansökan. Ingen särhållning utöver detta
gjordes till följd av att allt gråberg har varit syrabildande då företaget kommit djupare ner i
dagbrottet (Lundkvist, 2016).
Från upplagen med icke syrabildande gråberg görs analys av lakvattnet två gånger per
månad (Lundkvist, 2016). Det potentiellt syrabildande gråberget kommer efter avslutad drift
att återföras till dagbrottet, täckas med morän och överdämmas med vatten. För att
minimera utlakningen av surt och metallhaltigt vatten kommer gråberget succesivt att täckas
med morän och därigenom hindra infiltration. (Boliden, 2014b)
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4.2.2 Villkor
I tillståndet för Maurliden överlåter Miljödomstolen åt tillsynsmyndigheten (i detta fall
Länsstyrelsen i Västerbotten) att meddela de ytterligare villkor som kan behövas beträffande
försiktighetsmått enligt följande villkor:
”Uppläggning av morän, malm, slam och gråberg ska ske så att eventuella utsläpp
minimeras. Särhållning av syrabildande gråberg ska ske i största möjliga mån” (M
2463-08 villkor nr. 8, 2010-06-23).
Det finns inga ytterligare beslut eller beskrivningar om hur särhållning ska gå till i Maurliden.
Eftersom i princip allt gråberg i Maurliden är syrabildande har det inte funnits någon
anledning att kräva särskilda villkor för särhållning, även om frågan är återkommande i
samband med prövningar (Marklund, 2016).
4.3 Svartliden
Svartlidengruvan är en guldgruva i Västerbottens län som drivs av Dragon Mining Sweden
AB. Ingen gruvbrytning skedde under 2014, utan endast redan uppfordrad malm från
upplagen processades i anrikningsverket på plats.
4.3.1

Särhållning och efterbehandling

Vid Svartliden utfördes särhållningen under åren 2006-2013. Fram till utbruten gruva 2013
väntades verksamheten producera 3,5 Mton potentiellt syrabildande gråberg och 9,9 Mton
icke syrabildande gråberg (DMS, 2010). Det potentiellt syrabildande gråberget täcks med
morän i ett efterbehandlingsstadie. Separata lakvattenprover för icke syrabildande gråberg
tas inte (Tjerngren, 2016).
För att skilja syrabildande från icke syrabildande gråberg analyserades gråberg på området
genom NAG- och ABA-tester. Testerna utfördes under år 2005 då en gråbergsblockmodell
togs fram. Material karaktäriserades då som icke syrabildande gråberg om pH-värdet efter
att provet genomgått NAG-test översteg 4,5 och om neutraliseringspotentialen översteg den
syrabildande potentialen (DMS, 2005). En konturkarta för potentiellt syrabildande material
skapades för kortsiktig planering för lastning av gråberg (DMS, 2005). ABA- och NAGtesterna på 72 prover visade att potentiellt syrabildande gråberg hade en genomsnittlig
svavelhalt på strax över 1 vikts% (DMS, 2009). Detta medförde att en praktisk gräns för vad
som räknas till potentiellt syrabildande gråberg drogs vid 1 vikts% svavel. Den slutliga
bedömningen av vilket gråberg som var syrabildande gjordes genom en okulär bedömning av
sulfidhalt utförd av tekniker/geolog i gruvan (DMS, 2009).
4.3.2 Villkor
Det finns ett beslut angående särhållning vid Svartliden som lyder:
”Gråberg får endast användas fritt för anläggningsändamål om det uppfyller
kriterierna som i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten, anges för sådan användning av avfall som innebär mindre än
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ringa risk, dock med undantag för arsenik, för vilken i stället nivån 25 mg/kg TS ska
gälla” (M 1704-10 villkor nr. 18, 2012-11-30).
Villkoret är det enda som rör särhållning vid Svartliden. Det följs upp vid tillsynsbesök och vid
de tillfällen företaget vill använda gråberget sker det efter anmälan och godkännande från
Länsstyrelsens sida (Marklund, 2016).
4.4 Underjordsgruvor
De sulfidmalmsgruvor som har verksamhet under jord är Björkdalsgruvan,
Kristinebergsgruvan, Kankbergsgruvan, Lovisagruvan, Renström, Garpenberg och Zinkgruvan.
Gemensamt för dessa är att endast en mycket liten del av producerat gråberg läggs på
upplag och att inget material särhålls. Björkdalsgruvan utmärker sig dock genom att den del
som är underjordsgruva inte lämpar sig för återfyllnad, men gråberget innehåller så pass låga
halter sulfider och metaller att materialet som produceras och läggs på upplag klassas som
inert (Björkdalsgruvan AB, 2014).
4.5 Avfallsstatistik
Nedan presenteras statistik över den mängd gruvavfall som finns på deponi respektive
produceras vid sulfidmalmsanläggningarna. Data är hämtad från miljörapporter från
respektive anläggning (se bilaga 2) samt från verksamhetsutövarna vid respektive anläggning
(se sammanställning i bilaga 3). I detta avsnitt presenteras data för sulfidmalmsanläggningar
i Sverige som hanterar potentiellt syrabildande avfall med tyngdpunkt på de tre anläggningar
som utför eller har utfört särhållning i Sverige: Aitik, Maurliden och Svartliden.
4.5.1

Avfall på upplag

Totalt finns idag ca 774 Mton potentiellt syrabildande anrikningssand på upplag vid de
svenska sulfidmalmsgruvorna, vilket motsvarar 63 % av allt potentiellt syrabildande avfall på
upplag. Enligt figur 4 står Aitik för 86 % (664 Mton) av denna mängd, Svartliden står för ca 1
%. Hur stor del av denna mängd som Maurlidens anrikningssand utgör går inte att avgöra
eftersom malmen bearbetas i Boliden Mineral AB:s anrikningsverk i Boliden gemensamt med
malm från andra anläggningar. Övriga anläggningar står för 13 % av den potentiellt
syrabildande anrikningssanden.
Det finns ca 447 Mton potentiellt syrabildande gråberg på upplag och Aitik står för 96,6 %
(431 Mton) av den mängden (figur 4). Svartliden står för ca 0,8 % av den totala mängden och
Maurliden står för ca 2,3 %. Övriga anläggningar står för 0,3 % av det potentiellt
syrabildande gråberget.
Det finns ca 217 Mton särhållet sulfidfattigt gråberg på upplag och Aitik står för 94,8 % (206
Mton) av denna mängd (figur 4). Svartliden står för 4,6 % och Maurliden för 0,6 %. Inga
andra anläggningar har särhållit eller särhåller gråberg.
Aitik, som är den enda gruvan med kontinuerlig särhållning, har totalt ca 1300 Mton avfall på
upplag. Detta kan härledas ur figur 4 genom att summera mängden anrikningssand,
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potentiellt syrabildande gråberg samt särhållet sulfidfattigt gråberg vid anläggningen. 16 %
av den totala mängden avfall utgörs av särhållet sulfidfattigt gråberg vid Aitik. På samma sätt
har Svartliden ca 49 % och Maurliden ca 11 % sulfidfattigt gråberg.
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Figur 4. Gruvavfall på upplag vid svenska sulfidmalmsgruvor (Bilaga 3).

4.5.2 Producerat gruvavfall 2014
De olika verksamheterna som bryter malm under jord återfyller håligheterna med gråberg
(såväl syrabildande som icke syrabildande) som en del av brytningsprocessen med
igensättningsbrytning. I figur 5 framgår hur stora mängder utav anrikningssanden,
producerad vid respektive anläggning år 2014, som användes till återfyllnad alternativt
användning på anläggning. Aitik använde under året 0,6 Mton anrikningssand till
återanvändning på anläggningsområdet vilket motsvarar 1,5 % av de 38,8 Mton
anrikningssand som totalt producerades under året vid anläggningen. För övriga
anläggningar används 23 % av anrikningssanden till återfyllnad.
Ur figur 5 framgår även att 37,4 Mton potentiellt syrabildande gråberg producerades vid
Aitik, vilket utgör 94 % av totala mängden producerad potentiellt syrabildande gråberg år
2014. Ca 45 % (30 Mton) av den totala mängden producerad gråberg vid Aitik år 2014
utgjordes av icke syrabildande (sulfidfattigt) gråberg. Aitik var den enda anläggningen där
särhållning utfördes under året.
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Figur 5. Producerat gruvavfall vid svenska sulfidmalmsgruvor 2014 (Bilaga 2).

5 INTERVJUER
Intervjuer har genomförts där respondenterna utgörs av miljöansvariga vid Bolidenområdet
och Aitik. Frågor ställdes angående (i) incitamenten till särhållning, (ii) riskerna med
särhållning, (iii) hur förändrad lagstiftning skulle påverka gråbergshanteringen och (iv) vilken
kompetens som finns och som efterfrågas rörande särhållningsmetodiken.
Respondenten Anton Lundkvist, miljöansvarig för Bolidenområdets gruvor (Kankberg,
Kristineberg, Renström och Maurliden) uppger att företagets incitament till särhållning i
Maurliden 2009-2010 grundades på två dimensioner. Främst var den ekonomiska
dimensionen drivande genom att en resurs i form av byggmaterial kunde erhållas från och
användas inom den egna verksamheten. Vidare gjordes en ekonomisk vinning genom att
kostnaderna för efterbehandling minskade. Den andra dimensionen var kravet från
myndigheter att särhålla gråberg. Respondenten Åsa Sjöblom, miljöansvarig för Aitikgruvan,
uppger likaså den ekonomiska dimensionen men accentuerar även den miljömässiga.
Lundkvist menar att särhållning under jord medför svårigheter, dels eftersom det mest
effektiva sättet att bli av med potentiellt syrabildande gråberg är genom att använda det för
att återfylla håligheterna. Lundkvist pekar även på att återfyllnad är en del av
stabiliseringsåtgärderna, att riskerna med särhållning under jord är för stora samt att det är
tekniskt svårare att utföra särhållning i underjordsgruvor. Av dessa anledningar skulle
branschen enligt Lundkvist motsätta sig eventuella strängare regler för återfyllnad.
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Enligt Lundkvist är de risker som föreligger vid särhållning under jord att materialet
beblandas och att särhållet miljögråberg visar sig vara potentiellt syrabildande. Vid dagbrott
är dessa risker mindre eftersom materialet inte beblandas lika mycket och eftersom det är
lättare att kartlägga dagbrott i förväg.
Lundkvist menar att informationsläget kring särhållning är bättre idag än förr, men att
kunskapen har funnits länge. Förr togs för givet att allt gråberg innehöll svavel, men idag tas
prov på svavelhalt vid kartering av malmkroppen för att kunna avgöra dess egenskaper.
Lundkvist pekar även på att avfallshanteringsplanerna idag är gedigna och innehåller krav
och standarder för kartering där det ingår att svavelprover tas. Åsa Sjöblom efterfrågar att
reglerna kring hanteringen av gråberget, de så kallade restproduktskriterierna, ses över då
de i vissa fall är onödigt strikta i dag. Sjöblom exemplifierar detta med att tillräcklig hänsyn
idag inte tas till olika områdes bakgrundshalter av metaller, om detta skulle göras menar hon
att miljögråberget skulle kunna säljas i större omfattning eftersom det har lägre halter av
metaller än flertalet platser i Sverige.
Vad gäller potentialen att utöka särhållningen i Aitik menar Sjöblom att det skulle kunna
åstadkommas om kriterierna för vad som fick klassas som miljögråberg ändrades. Tekniskt
sett menar Sjöblom att tätare provtagning eventuellt skulle kunna friklassa mer material,
men att beblandningen av material vid sprängning gör det svårt att bedöma vilken effekt det
skulle ge. En annan aspekt av resurshushållningen i Aitik är att nyttiggörandet av
miljögråberget skulle kunna öka om materialet på deponin analyserades mer ingående så att
alla metallhalter kan redogöras för. Sjöblom poängterar även vikten av att verkställa den
avpyritiseringsteknik som är under utveckling i Aitik. Tekniken fungerar enligt Sjöblom väl för
medelhöga halter av svavel i anrikningssanden, men systemet klarar ännu inte av höga
svavelhalter.
6 DISKUSSION
Genom att studera den särhållning som har skett i Maurliden och Svartliden samt som sker
idag vid Aitik kan förbättringspotential i särhållningen identifieras. Förbättringspotential vad
gäller att minska läckaget av surt och metallhaltigt lakvatten kan ses i
särhållningskriteriernas utformning, metodik vid klassning av icke syrabildande material,
formulering av villkor samt uppföljning.
6.1 Kriterier och metodik
De kriterier som verksamhetsutövarna använder för att definiera vad som ska klassas som
syrabildande respektive icke syrabildande gråberg skiljer sig åt och motsvarar inte fullt ut
definitionen för inert avfall enligt 6§ utvinningsavfallsförordningen. Vid Maurliden och
Svartliden utgår verksamhetsutövarna från neutraliseringspotential och svavelhalt medan
det vid Aitik finns villkor som tar hänsyn till såväl svavelhalt som kopparhalt och
neutraliseringspotential. Aitiks kriterier är formulerade som villkor från tillsynsmyndighet.
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Maurliden och Svartliden, som inte har kriterier utifrån villkor, har varit fria att på egen hand
sätta kriterierna för icke syrabildande avfall och därmed även utforma metodiken för hur
parametrarna undersöks. Maurliden har följt utvinningsavfallsförordningen genom att
begränsa sulfidhalten till under 1 vikts% samt neutraliseringspotentialkvoten till över 3. Vid
Maurliden undersöktes även metallhalterna men utan att begränsningar av dessa ingick i
deras definition för icke syrabildande avfall. Även vid Svartliden har sulfidhalten varit under 1
vikts% men verksamheten har inte valt att begränsa neutraliseringspotentialkvoten till över
3.
Vid Maurliden och Svarliden konstruerades modeller av avfallets troliga syrabildande
förmåga innan produktion, vilket möjliggjordes eftersom de delar av dagbrottet där material
skulle särhållas var begränsat. Vid Svartliden uppskattades sulfidhalten även indirekt via
okulär besiktning på plats. Okulär besiktning av svavelhalten kan riskera att ge en alltför grov
uppskattning av materialets förmåga att avge surt och metallhaltigt lakvatten. Troligtvis
skulle in-situ-provtagning ge en bättre bild av materialets egenskaper. Dessutom frångick
Svartliden helt att undersöka metallhalten i materialet, vilket gör att materialets potential
att förorena omgivningen kan ha underskattats.
De förbättringsåtgärder som kan identifieras rörande kriterier för vad som klassas som icke
syrabildande material är därmed dels (1) skärpta kriterier för vad som räknas som icke
syrabildande material. Dessa bör innehålla en begränsning av neutraliseringspotentialkvoten. För att vara säker på att materialet inte läcker surt och metallhaltigt lakvatten bör
dessutom kriterierna i högre grad motsvara utvinningsavfallsförordningens definition av
inert avfall vilken även bland annat inkluderar metallhalt och potential för ämnen att lösas
upp. En annan förbättringsåtgärd som kan identifieras är (2) förbättrad metodik vid
uppskattning av syrabildande potential. Att som i Aitik analysera borrkaxet under produktion
ger sannolikt ett säkrare resultat än att bedöma svavelhalt genom okulär besiktning eller
genom bergartskartering före produktion.
6.2 Villkor
Villkoren för särhållning är mest utförliga för Aitik, där bland annat kriterierna för vad som
får klassas som icke syrabildande gråberg finns med. Varken för Maurliden eller Svartliden
finns villkor som beskriver kriterierna för icke syrabildande gråberg, istället faller det på
verksamhetsutövaren att skapa dessa kriterier. Om mark- och miljödomstolen inför skarpare
villkor skulle eventuellt risken för läckage av metallhaltigt och surt lakvatten kunna minska.
Den förbättringsåtgärd som kan identifieras är att (3) kriterierna för vad som klassas som
icke syrabildande material bör formuleras som villkor. Om kriterierna för vad som klassas
som icke syrabildande material sätts som villkor föreligger eventuellt större möjligheter till
uppföljning av hur framgångsrik särhållningen för respektive anläggning varit för att
förhindra läckage av surt och metallhaltigt lakvatten. Detta delvis eftersom möjlighet till
uppföljning är en rekommendation enligt SGU:s Vägledning för prövning av gruvavfall
(2013).
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6.3 Analys av lakvatten
Vid Svartliden görs ingen analys av lakvattnet specifikt från det icke syrabildande gråberget
för att avgöra i vilken grad materialet på upplagen läcker surt och metallhaltigt lakvatten. Vid
Aitik är analysen osäker på grund av kontamination från potentiellt syrabildande gråberg.
Analys av lakvattnet från icke syrabildande gråberg sker dock vid Maurliden.
Det skulle vara fördelaktigt om det material på upplag som klassats som icke syrabildande
undersöks i efterhand för att kontrollera att det inte läcker syra eller metaller. Detta för att
kunna avgöra om en icke kvalificerad täckning räcker som efterbehandlingsåtgärd. För Aitik,
där kriterierna för särhållning finns som villkor, är provtagning av lakvatten en åtgärd som
skulle öka möjligheten att objektivt fastställa en överträdelse av villkoret.
Den förbättringsåtgärd som kan identifieras är (4) införande av regelbunden analys av
lakvatten från deponierna för sulfidfattigt avfall. Detta bör införas för att objektivt kunna
följa upp de villkor som sätts rörande avfallets syrabildande förmåga.
6.4 Potential för särhållning
Aitik särhåller årligen (2014) ca 45 % icke syrabildande gråberg och har 16 % icke
syrabildande gråberg på upplag. Vid Aitik verkar incitament till att utvidga särhållningen av
gråberg inte föreligga. Istället vill verksamhetsutövarna satsa på avpyritiseringstekniken.
Analys av data i denna rapport visar att det finns större mängd anrikningssand på upplag än
gråberg samt att det producerades mer anrikningssand än gråberg år 2014. Om inte tekniken
för att avpyritisera anrikningssanden utvecklas kommer anrikningssand på upplag troligtvis
att utgöra ett växande problem.
De anläggningar som genererar sulfidhaltig anrikningssand använder denna till återfyllnad i
gruvutrymmen eller på anläggningsområdet. Aitik använder ca 1,5 % till återanvändning på
anläggningsområdet medan övriga i medeltal använder 23 % till återfyllnad. Nackdelen med
denna metod är att det finns risk att surt och metallhaltigt lakvatten genereras så länge
utrymmet inte är vattenfyllt. Fördelen är att det efter avslutad drift kan vara en säker deponi
av materialet så länge det är vattentäckt. Särhållning med avpyritiseringsteknik skulle
generera ca 3-4 % högsvavelhaltig sand. För att en sådan deponi inte ska avge surt och
metallhaltigt lakvatten måste det till åtgärder som säkerställer att materialet är vattentäckt
för att förhindra vittring.
Framtiden kommer att föra med sig nya utmaningar för samhället vad gäller hantering av
metall- och svavelhaltigt avfall från gruvindustrin. Dels kan en temperaturökning höja risken
för vittring av det avfall som ligger på upplag, dels kan ökad nederbörd komma att orsaka
större spridning av surt och metallhaltigt lakvatten. Dessutom pekar trenden mot att alltmer
lågvärdiga fyndigheter kommer att exploateras i takt med att nya tekniker för utvinning
utvecklas och efterfrågan på metaller från samhället ökar, vilket i sin tur leder till att
mängden gruvavfall ökar. Att ta hand om gruvavfallet på bästa möjliga sätt blir troligtvis allt
viktigare för att undvika konsekvenser för miljön och människors hälsa.
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6.5 Datamaterialet
Det finns idag ingen databas som redogör för vilka mängder gruvavfall som finns på upplag,
inte heller finns enhetlig information rörande det gruvavfall som årligen produceras vid
anläggningarna. Datamaterial i denna studie har därför inhämtats genom kontakt med
verksamhetsutövarna samt via miljörapporter och avfallshanteringsplaner. Tillförlitligheten
hos resultaten i denna studie bygger på att verksamhetsutövarna har tillhandahållit korrekta
värden, vilket eventuellt skulle vara lättare att styrka om de presenterades i officiell statistik.
För att verksamheternas avfallshantering ska vara möjlig att granska är det viktigt att
transparens föreligger vad gäller avfallsstatistik. Detta skulle kunna uppnås genom att
myndigheter ställer tydliga och enhetliga krav på vad som ska ingå i miljörapporterna och
avfallshanteringsplanerna.
6.6 Källkritik
I denna studie har uppgifter om avfallshanteringen undersökts enbart utifrån skriftliga och
muntliga källor. För att bekräfta uppgifterna skulle det vara fördelaktigt att observera
tillvägagångssätten vid särhållningen på plats. Dessutom föreligger osäkerheter kring
datamaterial enligt diskussion ovan. I denna studie har förbättringsmöjligheterna för
särhållning undersökts utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv genom att belysa hur
läckaget av surt och metallhaltigt lakvatten kan förhindras. För att göra en samlad
bedömning av hållbarheten utifrån såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet bör
fler aspekter inkluderas såsom ekonomi, resurstillgång, arbetskraft, ekonomisk lönsamhet,
kompetens och risker.
7 SLUTSATSER
De verksamheter som har hållit isär olika typer av gråberg i Sverige är Maurliden, Svartliden
och Aitik, varav Aitik är den enda anläggningen som särhåller gråberg idag. Det produceras
årligen (år 2014) mer potentiellt syrabildande anrikningssand vid sulfidmalmsgruvorna i
Sverige än potentiellt syrabildande gråberg.
Tillvägagångssätten för bedömning av syrabildande potential skiljde sig mellan
anläggningarna. Aitik har de mest omfattande kriterierna som i största grad liknar
utvinningsavfallsförordningens definition av inert avfall. Dessa kriterier har blivit tilldelade
verksamhetsutövaren genom villkor. Uppskattning av neutraliseringspotentialkvot liksom
svavel- och kopparhalt görs genom in-situ-provtagningar under produktion vid Aitik. Vid
Maurliden baserades bedömningen av syrabildande potential och neutraliseringspotential
på undersökningar före produktion, medan Svartliden dessutom gjorde motsvarande
bedömningar via okulär besiktning av svavelhalt under produktion. Vid Maurliden tas prover
från lakvattnet för att undersöka metall- och svavelhalter samt surhet. Detta görs även vid
Aitik, men komplikationer med kontaminering av uppsamlingsplats har försvårat tolkning av
provresultaten. Inga lakvattenprov tas vid Svartliden.
De förbättringsmöjligheter som har identifierats i denna studie är:
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(1) Skärpta kriterier för vad som räknas som icke syrabildande material. Kriterierna bör
innehålla en begränsning av neutraliseringspotentialkvoten. För att vara säker på att
materialet inte läcker surt och metallhaltigt lakvatten bör dessutom kriterierna i
högre grad motsvara utvinningsavfallsförordningens definition av inert avfall.
(2) Förbättrad metodik vid analys av material. Att som i Aitik analysera borrkaxet under
produktion ger sannolikt ett säkrare resultat än att bedöma svavelhalt genom okulär
besiktning eller via analys före produktion.
(3) Kriterierna bör formuleras som villkor. Om kriterierna för vad som klassas som icke
syrabildande material sätts som villkor föreligger eventuellt större möjligheter till
uppföljning.
(4) Analys av lakvatten från deponierna för sulfidfattigt avfall. Detta bör införas för att
objektivt kunna följa upp de villkor som sätts.
Den största potentialen för framtida särhållning av gråberg föreligger hos Aitik samt framtida
dagbrott. Dessutom kommer avpyritiseringstekniken som idag är under utveckling sannolikt
kunna spela en avgörande roll för att minska mängden anrikningssand på upplag vid
sulfidmalmsgruvorna.
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BILAGA 1
6 § utvinningsavfallsförordningen (SFS 2013:319)
Med inert utvinningsavfall avses i denna förordning utvinningsavfall som
1. inte i någon betydande grad kan sönderfalla eller lösas upp eller annars förändras på något
betydande sätt som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön,
2. inte innehåller mer än
a) 0,1 procent sulfidsvavel, eller
b) 1 procent sulfidsvavel, om avfallets neutraliseringspotentialkvot är större än 3, beräknad som
kvoten mellan neutraliseringspotentialen och syrapotentialen, vid en statisk provning enligt
standarden SS-EN 15875:2011,
3. inte riskerar att självantända och inte kan brinna,
4. varken i sin helhet eller i sin finfraktion innehåller en högre halt av arsenik, kadmium, kobolt, krom,
koppar, kvicksilver, molybden, nickel, bly, vanadin, zink eller något annat ämne som kan vara skadligt
för människors hälsa eller miljön än att risken för en sådan skada är obetydlig och halten inte
överstiger den halt som kan anses vara den nationella naturliga bakgrundshalten, och
5. i allt väsentligt är fritt från sådana ämnen som används vid utvinning eller bearbetning och kan
skada människors hälsa eller miljön.
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BILAGA 2
Data för sammanställning av årlig produktion av gruvavfall är hämtad från respektive
anläggnings miljörapport samt från SGU:s Bergverksstatistik 2014. Samtliga miljörapporter är
inhämtade från Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Nedan redogörs för de
miljörapporter som har undersökts samt vilka sidor i miljörapporterna (sida MR) respektive
SGU:s Bergverksstatistik (sida BS) som data är inhämtad från.
Gruva
Garpenberg
Aitik
Björkdalsgruvan
Kristineberg
Maurliden
Renström
Svartliden
Lovisagruvan
Zinkgruvan
Kankberg

Miljörapport
Boliden AB (2015). Miljörapport för
Garpenberg 2014.
Boliden AB (2015). Miljörapport för Aitik
2014.
Björkdalsgruvan AB (2015). Miljörapport
för Björkdalsgruvan 2014.
Boliden AB (2015). Miljörapport för
Kristineberg 2014.
Boliden AB (2015). Miljörapport för
Maurliden 2014.
Boliden AB (2015). Miljörapport för
Renström 2014.
Dragon Mining Sweden AB (2015).
Miljörapport för Svartliden 2014.
Lovisagruvan AB. (2015). Miljörapport för
Lovisagruvan 2014.
Zinkgruvan Mining AB (2015).
Miljörapport för Zinkgruvan 2014.
Boliden AB (2015). Miljörapport för
Kankberg 2014.

Sida MR
7,9

Sida BS

18, 54
6, 10
4

36

4

36

5

36

26
2
3

36

4

36
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BILAGA 3
Sammanställning av gruvavfall på upplag. Data är hämtad från ansvariga på respektive
anläggning. Sammanställningen gjordes vid Naturvårdsverket avdelning Gpm januari-mars
2016 (Jessica Sellin).

potentiellt
särhållet
syrabildande potentiellt sulfidfattigt särhållet
anrikningssa anrikningssa gråberg
syrabildande gråberg
sulfidfattigt
nd (Mton)
nd (%)
(Mton)
gråberg (%) (Mton)
gråberg (%) källa
664,0
83,2
431,1
96,6
206,0
78,6 Boliden MR 2014; Boliden AP 2012; Åsa Sjöblom, 2016
25,0
3,1
0,0
0,0
45,0
17,2 Mandalay Resources AP 2014
6,9
0,9
3,5
0,8
9,9
3,8 Dragon Mining Ida Tjerngren, 2016; AP 2010
**
0,0
10,3
2,3
1,3
0,5 Boliden Mail Anton Lundkvist, 2016
**
0,0
0,7
0,2
0,0
0,0 Boliden Mail Anton Lundkvist, 2016
**
0,0
0,5
0,1
0,0
0,0 Boliden Mail Anton Lundkvist, 2016
45,0
5,6
0,4
0,1
0,0
0,0 Boliden Mail Lotta Tanse, 2016
***
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Lovisagruvan AB Mail Jan-Erik Björklund, 2016; AP 2010
**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Boliden Mail Anton Lundkvist, 2016
15,5
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0 Zinkgruvan Mining Hanna Nilsson, 2016
42,2
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0 Boliden Mail Anton Lundkvist, 2016
798,6
100,0
446,5
100,0
262,2
100,0

Branschen har uppskattningsvis följande mängd anrikningssand, potentiellt syrabildande gråberg och särhållet gråberg på upplag år 2016

Aitik
Björkdal
Svartliden
Maurliden
Kristineberg
Kankberg
Garpenberg
Lovisa
Renström
Zinkgruvan
Boliden
totalt
** Anrikningsverk i Boliden
*** Anrikningsverk i Garpenberg

Samtlig kontakt med representanter för verksamheterna har upprätthållits via mail
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