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Sammanfattning 

 

Kiruna avfallsanläggning är en B-verksamhet som behandlar, mellanlagrar och deponerar avfall. 

Anläggningen drivs av Kiruna Kraft AB som är ett dotterbolag till Tekniska verken i Kiruna AB. På 

anläggningen tas avfall emot från hushåll, företag och industrier. Avfallet sorteras vid behov för att 

hanteras i olika fraktioner. Brännbara fraktioner går till energiåtervinning vid Kiruna kraftvärmeverk. 

Metaller och övrigt återvinningsbart material går till respektive mottagare. Endast en mindre del av 

avfallet deponeras på den inerta deponin samt att rökgasreningsrester från Kiruna kraftvärmeverk 

deponeras i cell för farligt avfall. 

 

Anläggningen påverkar omgivande miljö främst i fråga om utsläpp av vatten, men även genom lukt, 

nedskräpning och buller. I tillståndet finns 10 villkor fastställda vilket bland annat reglerar kvalitén på 

utgående vatten från lakvattenreningen, buller, mellantäckning, lagring av brännbart avfall etc. 

Lakvatten samlas upp från ytor som hanterar och mellanlagrar brännbart avfall och förorenade jordar, 

samt från deponicellerna för farligt avfall. Detta renas via luftning och sedimentering, 

partikelfiltrering, jonbytarfilter samt torvfilter. De fastställda utsläppsvillkoren för utgående vatten 

från lakvattenreningen följs upp genom kontinuerlig provtagning. Under 2016 har utsläppsvillkoren 

endast överskridits i de fall lakvatten bräddats tillfälligt vid driftstörningar. 

 

Under 2016 har brännbart avfall mellanlagrats utanför hårdgjord yta med möjlighet till 

lakvattenuppsamling. För att komma tillrätta med detta ses leveransplaner för avfall över, samt att 

brännbart avfall balas för att minska volymerna. Under 2016 har Kiruna Kraft överskridit mängden 

avfall som anläggningen maximalt får ta emot, sortera, behandla och lagra enligt gällande tillstånd för 

verksamheten. Övriga villkor för verksamheten anses vara uppfyllda för 2016. 

 

Kiruna Kraft lämnade under 2015 in en ansökan om förlängt tillstånd för verksamheten fram till 2025. 

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutade att godkänna ansökan och beslut lämnades i juni 

2016. Kiruna Kraft valde dock att överklaga de delar av tillståndet som rör mängden oljeavfall som får 

behandlas årligen samt vilka avfallsslag som skall mellanlagras med möjlighet till 

lakvattenuppsamling. Beslut kring detta har ej meddelats vid 2016-års slut. Kiruna Kraft avser att ta 

övriga delar av tillståndet i anspråk och går från 2017 efter det nya tillståndet. 
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1 Verksamhetsbeskrivning  
4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 

påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 

 

Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att 

t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller 

genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande 

transporter. 

 

 

Kiruna avfallsanläggning är en B-anläggning som behandlar, mellanlagrar och deponerar avfall. 

Kiruna Kraft AB (dotterbolag till Tekniska Verken i Kiruna AB, som i sin tur till 100 % ägs av Kiruna 

kommun) driver avfallsanläggningen.  

 

 

Figur 1, översikt Kiruna avfallsanläggning. 

 

På anläggningen tas avfall emot från hushåll, företag och industrier. Avfallet sorteras vid behov för att 

hanteras i olika fraktioner. Brännbara fraktioner går till energiåtervinning vid Kiruna kraftvärmeverk. 
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Metaller och övrigt återvinningsbart material går till respektive mottagare. Endast en mindre del av 

avfallet deponeras på den inerta deponin. Från Kiruna kraftvärmeverk mottages slagg och farligt avfall 

i form av rökgasreningsprodukter. Rökgasreningsprodukterna deponeras i en klass 1-deponicell med 

lakvattenrening. Slaggen mellanlagras innan siktning och utsortering av metaller, därefter återanvänds 

slaggen som bygg-/avjämningsmaterial inom deponiområdet.  

 

Den gamla hushållsdeponin är belägen på den norra delen av Kiruna deponi och har en yta på ca 10 

ha. Området används idag till mellanlagring av bl.a. förpackningsmaterial och verksamhetsavfall. Den 

östra delen består av den inerta deponin. Sluttäckning av gamla hushållsdeponin är påbörjad under 

2009 och pågår fram till slutet av år 2017. Ytan för mellanlagring och behandling av förorenade jordar 

utgör en del av den sluttäckta hushållsdeponin.  

 

Sorteringsplattan (yta för mellanlager i nederkant av bilden) sker mellanlagring av hushållsavfall och 

sortering av verksamhetsavfall. Under drift- och underhållsstopp vid värmeverket mellanlagras 

hushållsavfall temporärt på avfallsanläggningen. Sorteringsplattan håller alltid ett visst bränslelager 

för att säkerställa fjärrvärmeproduktionen vid händelse av avfallsbrist. Inom avfallsanläggningen 

bedrivs även återvinningscentral (ÅVC) för mottagning, sortering och mellanlagring av utsorterade 

restfraktioner för material- eller energiåtervinning. 

 

Lakvatten samlas upp från sorteringsytorna för brännbart avfall, klass 1- cellerna samt ytan för 

behandling och mellanlagring av förorenade jordar. Vattnet leds till en utjämningsbassäng innan det 

renas via en luftnings- och sedimenteringsbassäng, partikelfilter, jonbytarmassor och slutligen 

torvfiltrering. Det renade vattnet släpps därefter ut i ett dike som leder till våtmarken Tuolluvuoma 

norr om anläggningen.  

 

Hanteringen av oljeavfallet har setts över och en ny lösning för oljehantering togs i drift under hösten 

2015. Avsikten är att separera och koncentrera spilloljan från vatten och fasta partiklar som sand och 

grus. Konceptet består av en spolhall under tak (anlagd tältbyggnad över hårdgjord yta) där bilarna 

töms och tvättas. Slammet dekanteras, oljan tas tillvara genom bandskimmring samt oljekoncentrator 

och vattnet lagras inför vidare behandling eller borttransport.  

 

Verksamheten vid Kiruna Avfallsanläggning påverkar miljön genom utsläpp till luft, mark och vatten. 

Bränslehanteringen med mellanlagring av hushållsavfall kan medföra luktproblem och 

avfallstransporterna till och från anläggningen kan orsaka nedskräpning. Enligt §25 SFS 2001:512 

skall deponigas samlas in från deponier som mottar biologiskt nedbrytbart avfall för deponering. 

Deponigasen som bildas i den gamla hushållsdeponin hanteras genom ett passivt gashanteringssystem, 

metanoxidationsfilter. Gasen leds i kanaler under tätskiktet till högpunkter på deponin, där ventileras 

detta ut genom ett lager av morän, sand samt mull och oxideras till koldioxid. Totalt har fyra stycken 
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filter anlagts på den sluttäckta deponin. Mätningar av deponigas vid filtrena har genomförts under 

2016, se mer under 9.3.4. 

 

Tillståndsansökan för att få fortsätta att bedriva verksamhet fram till år 2025 lämnades in i juni 2015 

och i juni 2016 beslutade länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att godkänna ansökan. Kiruna Kraft 

valde dock att överklaga delar av tillståndet som berör mängden oljeavfall som får behandlas årligen 

samt att villkoren rörande lakvattenuppsamling skulle förtydligas. Övriga delar av tillståndet har tagits 

i anspråk och från 2017 går verksamheten under det nya tillståndet.   

 

Under 2016 har en tätgjord yta färdigställts inom anläggningen där en maskinhall kommer uppföras 

under 2017. I hallen kommer fordon och maskiner parkeras, främst under vintertid, för att minska 

slitage på grund av kallstarter. Detta innebär en längre livslängd för maskinerna, samt lägre 

bränsleförbrukning och minskade utsläpp av fordonsgaser. Till den hårdgjorda ytan har asfalt 

innehållande stenkolstjära från saneringen av Linbanevägen och Korgvägen i nya Kiruna centrum 

återanvänts, med halter av PAH16 upp till 560 ppm och en medelhalt på 302 ppm. Anmälan om 

återanvändning av avfall för anläggningsändamål gjordes till tillsynsmyndigheten (beslut daterat 2016-

05-20). 

 

Figur 2, område för ny tätgjord yta för maskinhall markerat med blå ram. 

En ytterligare anmälan om återanvändning av asfalt innehållande stenkolstjära från saneringen av 

Korg- och Linbanevägen i nya Kiruna centrum lämnades in under 2016 med syftet att anlägga en 

asfalterad yta på 2016-års etapp av sluttäckningen (beslut daterat 2016-10-29). Denna yta 
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färdigställdes ej under 2016 utan stenkolstjäran mellanlagras på ytan för förorenade jordar inför 

återanvändningen. Stenkolstjäran innehöll en medelhalt av PAH16 på 76,3 ppm.  

2 Tillstånd 
4 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 

motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 

 

Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas 

under punkt 9. 

 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2002-06-19 Miljödomstolen Ta emot, sortera, behandla och lagra maximalt 50 500 ton 

avfall per år och därav i deponier för farligt avfall, icke-

farligt avfall och inert avfall intill en höjd av +465 meter i 

RH00 deponera maximalt: 

Flygaska                              6 000 ton/år 

Filterkaka från rökgasrening  1 000 ton/år 

Bottenaska och slagg            9 000 ton/år 

Bottenaska bio                     4 000 ton/år 

Avfall från ARV, gallerrens       500 ton/år 

Restavfall som inte kan material- eller energiåtervinnas                  

10 000 ton/år 

 

Mellanlagra högst 50 ton oljeavfall och avfall från flytande 

bränsle motsvarande grupperna 13, 16 och 20 i Europeiska 

avfallskatalogen (EWC).[1] 

Tillståndet gäller under 15 år (till juli 2017) 

2012-04-19 Mark- och 

Miljödomstolen 

Fastställande av slutliga villkor för utsläpp av vatten från 

lakvattenrenings-anläggningen. 

2010-12-01 Länsstyrelsen Mellanlagring av förorenade massor på Kiruna 

avfallsanläggning. 

- Mellanlagring av högst 20 000 ton förorenade massor vid 

något enskilt tillfälle. 

2013-06-28 Länsstyrelsen Ändringstillstånd enligt miljöbalken för behandling av 

förorenad jord. 

- Behandling av maximalt 50 000 ton icke farligt avfall och 

20 000 ton farligt avfall per kalenderår, i form av 

förorenade jordar. 
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3 Anmälningsärenden beslutade under året  
4 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 

ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  samt en kort  redovisning av vad beslutet 

eller besluten avser.  

 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2016-05-20 Miljö- och 

byggnämnden Kiruna 

Anmälan om återanvändning av avfall för 

anläggningsändamål. Beslutet avsåg återanvändning av 

asfalt innehållande stenkolstjära från Korg-/linbanevägen i 

nya Kiruna centrum till asfalterad yta för ny maskinhall på 

avfallsanläggningen. 

2016-10-29 Miljö- och 

byggnämnden Kiruna 

Anmälan om återanvändning av avfall för 

anläggningsändamål. Beslutet avsåg återanvändning av 

asfalt innehållande stenkolstjära från Korg-/linbanevägen i 

nya Kiruna centrum till asfalterad yta på 

avfallsanläggningen. 

 

4 Andra gällande beslut  
 4 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 

redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 

industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens 

och statusrapport enligt 4 a §. 

 

Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 

förelägganden mm. 

 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2004-01-20 Miljökontoret  Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall på Kiruna 

deponi och ÅVC. 

2007-10-01 Miljö- och byggnämnden Godkännande av egenkontrollprogram. 

2007-11-15 Miljö- och byggnämnden Tillstånd för sluttäckning av deponicell för farligt avfall. 

2008-04-18

  

Miljökontoret  Fastställande av tillsynsavgift och verksamhets-koder. 

2008-12-15 Miljö- och byggnämnden  Tillstånd för deponering av filterkaka och mellanlagring av 

flygaska. 

2008-12-18 Miljökontoret Tillstånd för samdeponering av gipsbaserat avfall och inert 

avfall på deponin för inert avfall inom Kiruna 

avfallsanläggning. 

2009-03-26 Miljö- och byggnämnden Godkännande av avslutningsplan för den gamla deponin. 

2011-10-25 Miljö- och byggnämnden Godkännande av reviderat egenkontrollprogram. 

2013-01-18 Miljökontoret Godkännande till försöksperiod med mobil 

olje/slamavskiljare för spilloljehanteringen under 2013. 
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2013-05-17 Miljö- och byggnämnden Dispens medges för deponering av latrintunnor. 

2013-10-08 Miljö- och byggnämnden Dispens medges för väderskydd för vitvaror. 

2015-02-05 Miljö- och byggnämnden Dispens medges för avslutning av den gamla deponin. 

Sluttäckning ska vara genomförd senast under 2017. 

 

5 Tillsynsmyndighet 

 

4 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Namn: 

Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun 

 

6 Tillståndsgiven och faktisk produktion  
4 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 

 

Tillståndsgiven mängd /annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

Miljödomstolen har gett tillstånd enligt miljöbalken att 

på fastigheten Kiruna 1:163 inom Kiruna deponi 

a) ta emot, sortera, behandla och lagra 

maximalt 50 500 ton avfall per år och 

därav i deponier för farligt avfall, icke-farligt 

avfall och inert avfall intill en 

höjd av +465 meter i RH 00 deponera 

maximalt: 

 

- Flygaska                                  6 000 ton/år 

- Filterkaka från rökgasrening   1 000 ton/år 

- Bottenaska och slagg               9 000 ton/år 

- Bottenaska bio                         4 000 ton/år 

- Avfall från ARV, gallerrens    500 ton/år 

- Restavfall som inte kan material- eller 

energiåtervinnas                         10 000 ton/år 

 

Den inkommande avfallsmängden till Kiruna 

avfallsanläggning under 2016 uppgår till 51 431 ton 

varav 3744 ton utgörs av rent trä vilket går till 

förbränning och 11 282 ton utgörs av bottenslagg vilket 

återanvänds som konstruktionsmaterial inom 

avfallsanläggningen. Massaved räknas ej in i 

avfallsmängden då detta inte klassas som ett avfall 

enligt 15 kap. 1 § miljöbalken. 

 

- Flygaska från avfallsförbränningen deponeras ej 

längre på anläggningen.  

- 19 ton filterkaka har deponerats under 2016. 

- Ingen bottenaska/slagg har deponerats under 2016. 

Materialet används däremot för att mellantäcka avfall i 

FA-deponin samt som konstruktionsmaterial inom 

anläggningen. 

- Bottenaska från biopannorna blandas med slaggen 

från avfallspannan före karbonatisering. Avfallet 

deponeras därför ej längre. 

- Gallerrens mottages ej längre vid 

avfallsanläggningen. 

- 2614 ton avfall har gått till deponi under 2016 (inerta 

avfall samt asbest). 
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intill en mängd som vid varje tillfälle får uppgå till 

högst 50 ton mellanlagra oljeavfall 

och avfall från flytande bränsle motsvarande grupperna 

13, 16 och 20 i Europeiska avfallskatalogen (EWC), 

dock ej oljeavfall innehållande PCB eller andra 

klorerade föreningar. 

 

Spillolja samt den olja som separeras från oljeskadat 

vatten från oljeavskiljare mellanlagras i en 50 m3 

cistern på området. Den samtidiga mängden har ej 

överskridit 50 ton. 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

7 Anläggningar som tagit emot bygg- och rivningsavfall  
4 § 8. Anläggningar som omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och som 

tagit emot bygg- och rivningsavfall, ska, utöver vad som i övrigt gäller enligt dessa föreskrifter, lämna mer 

detaljerade uppgifter om mängderna av dessa avfall enligt vad sin anges i bilaga 4 till dessa föreskrifter. Uppgifterna 

ska redovisas i SMP:s emissionsdel. 

 

Kommentar: I SMP finns en särskild flik för rapportering av bygg- och rivningsavfall. 
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8 Gällande villkor i tillstånd  
4 § 9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 

 

Villkor för Miljödomstolens beslut daterat 2002-06-19 

Villkor Kommentar 

Miljödomstolen har gett tillstånd enligt miljöbalken 

att på fastigheten Kiruna 1:163 

inom Kiruna deponi 

a) ta emot, sortera, behandla och lagra 

maximalt 50 500 ton avfall per år och 

därav i deponier för farligt avfall, icke-farligt 

avfall och inert avfall intill en 

höjd av +465 meter i RH 00 deponera 

maximalt: 

 

- Flygaska                                  6 000 ton/år 

- Filterkaka från rökgasrening   1 000 ton/år 

- Bottenaska och slagg               9 000 ton/år 

- Bottenaska bio                         4 000 ton/år 

- Avfall från ARV, gallerrens    500 ton/år 

- Restavfall som inte kan material- eller 

energiåtervinnas                         10 000 ton/år 

 

b) intill en mängd som vid varje tillfälle får 

uppgå till högst 50 ton mellanlagra oljeavfall 

och avfall från flytande bränsle 

motsvarande grupperna 13, 16 och 20 i 

Europeiska avfallskatalogen (EWC), 

dock ej oljeavfall innehållande PCB eller 

andra klorerade föreningar. 

 

Kiruna kraft AB har överskridit tillståndet gällande 

mängden avfall som totalt får tas emot årligen (50 500 

ton), se vidare under rubrik 7. Tillståndsgiven och 

faktisk produktion. 

1. Anläggningen skall utformas och 

verksamheten skall bedrivas och avslutas i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad som 

bolaget uppgivit och åtagit sig i målet om inte 

annat framgår av denna dom eller av generella 

föreskrifter. 

 

Villkoret anses vara uppfyllt. 
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2. Mottagningsrutiner skall upprättas för att 

förhindra att isoleroljor innehållande PCB 

blandas med mellanlagrad spillolja. 

 

Villkoret anses vara uppfyllt. Instruktioner finns i 

anläggningens egenkontrollprogram. 

3. Avfall som tas emot vid anläggningen skall 

vägas och kontrolleras samt journalföras med 

avseende på mängd, slag och ursprung samt 

på vilken plats inom deponin det behandlas 

eller deponeras. 

 

Villkoret anses uppfyllt. Instruktioner finns i 

anläggningens egenkontrollprogram. 

4. Mellantäckning av avfallet i deponin för 

farligt avfall skall ske med tät duk av gummi 

eller liknande för att minska mängden 

lakvatten från cellen. 

Mellantäckning av avfallet i deponin för farligt avfall 

sker med karbonatiserad bottenslagg då täckning med 

gummiduk ej fungerar praktiskt. 

5. I deponi för icke-farligt avfall skall avfall som 

uppläggs i cellen täckas dagligen. 

 

Deponering i cell för icke-farligt avfall sker inte i 

dagsläget. Endast mellanlagring av bottenaska (under 

karbonatisering).  

6. Mellanlagring av balat och icke-balat 

brännbart avfall skall ske på hårdgjord platta 

så att eventuellt lakvatten kan uppsamlas. Om 

mer än 50 ton icke-balat utsorterat brännbart 

avfall mellanlagras skall plattan omges av ett 

tre meter högt plank. Nät skall kunna placeras 

över planket och avfallet så att avfallet blir 

oåtkomligt för fåglar och inte blåser omkring. 

Villkoret kan ej anses vara uppfyllt. Brännbart 

verksamhetsavfall har under året mellanlagrats på icke 

hårdgjord yta. Även balat avfall har periodvis vid 

utrymmesbrist mellanlagrats utanför hårdgjord yta.  

 

Stora mellanlagringsytan omges av ett tre meter högt 

plank. Nät användes ej då detta inte är praktiskt 

genomförbart. 

7. Buller från verksamheten skall begränsas så 

att det utomhus vid bostäder inte ger upphov 

till högre ekvivalent ljudnivå än: 

55 dB(A) vardagar klockan 07-18 

45 dB(A) klockan 22-07 

50 dB(A) övrig tid. 

 

Den momentana ljudnivån får nattetid 

uppgå till högst 55 dB(A). 

 

Villkoret anses vara uppfyllt. Bullermätningar 

genomfördes hösten 2015 och de ekvivalenta 

ljudnivåerna överskreds ej under de tider på dygnet 

anläggningen är i drift. Verksamheten har ej förändrats 

nämnvärt under 2016. 

8. Bolaget skall senast sex månader efter det att 

tillståndet vunnit laga kraft ge in ett reviderat 

egenkontrollprogram för verksamheten till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Villkoret anses vara uppfyllt. 
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9. Bolaget skall ställa säkerhet om fem (5) 

miljoner kronor för eventuella avslutnings- 

och efterbehandlingskostnader. Säkerheten 

skall bestå av utfästelse från bank, s.k. 

bankgaranti, eller kommunal borgen. 

Säkerheten skall ställas senast vid den 

tidpunkt då tillståndet enligt denna dom tas i 

anspråk och förvaras hos länsstyrelsen. 

 

Villkoret anses vara uppfyllt. 

10. Fastställda (2012-04-19) villkor för 

lakvattenrening. 

 

Parameter Enhet Villkor Not. 

BOD mg O2/l 20 1 

TOC mg/l 100 1 

Kväve, N mg/l 10 1 

Fosfor, P mg/l 0,5 1 

Bly, P μg/l 25 1 

Kadmium, Cd μg/l 10 1 

Krom, Cr 

(Cr6+) 

μg/l 100 (75) 1 

Koppar, Cu μg/l 50 1 

Nickel, Ni μg/l 25 1 

Kvicksilver, 

Hg 

μg/l 0,5 1 

Zink, Zn μg/l 200 1 

Järn, Fe mg/l 2 1 

 

Förklaring tabellnotering (Not.) 

1. Årsmedelvärden 

Tabellen nedan visar årsmedelvärdena för villkorade 

parametrar i utgående vatten efter torvfilter baserat på 

månadsvisa provtagningar. Villkoret anses vara 

uppfyllt.  

Parameter Enhet Årsmedelvärde 

BOD mg O2/l 5,2 

TOC mg/l 12 

Kväve, N mg/l 2,7 

Fosfor, P mg/l 0,09 

Bly, P μg/l 1,3 

Kadmium, Cd μg/l 0,41 

Krom, Cr 

(Cr6+) 

μg/l 1,4 (<30) 

Koppar, Cu μg/l 12,7 

Nickel, Ni μg/l 2,5 

Kvicksilver, 

Hg 

μg/l <0,1 

Zink, Zn μg/l 27,6 

Järn, Fe mg/l 0,4 
 

Villkor för länsstyrelsens beslut daterat 2010-12-01 

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har 

lämnat tillstånd enligt miljöbalken att mellanlagra 

förorenade massor inom Kiruna 

avfallsanläggning på fastigheten Kiruna 

1:163. 

 

1. Om inte annat följer av detta beslut ska 

bolaget utforma anläggningen och bedriva 

verksamheterna i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget angett i 

ansökan och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

Villkoret anses vara uppfyllt. 
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2. Högst 20 000 ton förorenade massor för 

mellanlagras vid något enskilt tillfälle. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Mängden icke-farligt 

avfall samt farligt avfall i form av förorenade jordar har 

ej överskridit 20 000 ton vid något enskilt tillfälle 

under året. 

3. Mellanlagring och sortering av förorenade 

massor ska ske på tät hårdgjord yta så att 

lakvatten kan uppsamlas och omhändertas för 

behandling.  

Villkoret anses vara uppfyllt. All mellanlagring och 

behandling av förorenade jordar sker på asfalterad yta 

med lakvattenuppsamling. 

4. Bolaget ska tillse att förorenade massor hålls 

väl åtskilda från färdigbehandlade eller icke 

förorenade massor. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Färdigbehandlade jordar 

samt utsiktade grövre fraktioner mellanlagras på 

avskild del inom ytan.  

5. De förorenade massorna ska övertäckas för att 

minimera mängden lakvatten från 

mellanlagringen. 

Villkoret anses vara uppfyllt. De förorenade jordarna 

ska täckas med presenningar.  

6. De förorenade massorna ska journalföras med 

avseende på mängd, behandling, analyser och 

slutligt omhändertagande av 

färdigbehandlande massor. Av journalföringen 

ska framgå vilka mängder farligt avfall som 

för närvarande mellanlagras vid anläggningen 

och om det överensstämmer med den 

ekonomiska säkerheten som ställts.  

Villkoret anses vara uppfyllt. Journalföring sker via 

anläggningens vågsystem Flintab. 

7. Lakvatten från ytor med mellanlagring och 

behandling av förorenade massor, ska 

omhändertas för överföring och rening i 

befintlig reningsanläggning. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Lakvatten samlas upp, 

via ytavrinning, i en buffertdamm för vidare avledning 

via rörledningar till anläggningens lakvattenrening. 

8. Området för mellanlagring av massorna ska 

inhägnas med stängsel eller liknande 

anordning som förhindrar att obehöriga 

kommer in i området och i beröring med 

avfallet och lakvattnet. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Området är instängslat. 

9. Buller från verksamheterna får inte ge upphov 

till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 

bostäder än följande begränsningsvärden 

a. 50 dB(A) Vardar utom lördagar kl 

07.00-18.00. 

b. 45 dB(A) lördagar, söndagar och 

helgdagar kl 07.00-18.00 

c. 45 dB(A) kvällstid kl 18.00-22.00. 

d. 40 dB(A) nattetid kl 22.00-07.00. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Bullermätningar 

genomfördes hösten 2015 och de ekvivalenta 

ljudnivåerna överskreds ej under de tider på dygnet 

anläggningen är i drift. Verksamheten har ej förändrats 

nämnvärt under 2016. 

Villkor för länsstyrelsens beslut daterat 2013-06-28 
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Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har 

beslutat om ändringstillstånd för mellanlagring av 

förorenade massor, att även omfatta behandling. 

 

Ändringstillståndet avser behandling av maximalt 

50 000 ton icke farligt avfall och 20 000 ton farligt 

avfall per kalenderår, i form av förorenade jordar. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Ingen behandling utöver 

sortering har skett under 2016. 

A. Om inte annat följer av övriga villkor ska 

verksamheten, inklusive åtgärder för att 

begränsa mark-, vatten- och luftföroreningar 

samt andra störningar för omgivningen, 

bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med 

vad som bolaget angivit i ansökan och i övrigt 

åtagit sig. Om bolaget överväger en 

förändring i verksamheten eller dess 

bedrivande ska bolaget samråda med 

tillsynsmyndigheten. 

Villkoret anses vara uppfyllt. 

B. Ytorna där avfall hanteras genom lagring, 

förbehandling och behandling, ska vara täta, 

hårdgjorda och beständiga mot det avfall som 

hanteras. Verksamheten ska bedrivas på ett 

sådant sätt att sluttäckningskonstruktionen för 

den underliggande deponin inte skadas eller 

dess funktion påverkas. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Mellanlagring och 

behandling av förorenade massor sker på asfalterad yta. 

C. Farligt avfall och avfall med olika egenskaper 

ska hanteras och hållas åtskilda från varandra. 

Förorenade massor ska hållas väl åtskilda från 

färdigbehandlade jordmassor. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Färdigbehandlade jordar 

samt utsiktade grövre fraktioner mellanlagras på 

avskild del inom ytan. 

D. Innan behandling av förorenade massor 

påbörjas ska varje behandlingskampanj 

anmälas till tillsynsmyndigheten senast sex 

veckor innan den påbörjas. Bolaget ska i 

anmälan föreslå lämpliga försiktighetsmått för 

att förebygga, förhindra och motverka att 

behandlingsverksamheten orsakar olägenheter 

för människors hälsa eller skadar miljön. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Ingen behandling har 

skett under 2016. 

E. Verksamheten skall bedrivas så att 

olägenheter, till följd av damning och lukt, 

inte uppstår för omgivningen. 

Villkoret anses vara uppfyllt. Rutiner finns bland annat 

i verksamhetens egenkontrollprogram. 
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F. Lakvatten och förorenat dagvatten från ytor 

för mellanlagring och behandling ska 

uppsamlas i en separat lakvattendamm som är 

avskild från avfallsanläggningens (deponins) 

övriga lakvatten. Kontroll och analys av 

lakvattnet ska ske för bedömning om vattnet 

kan överledas till avfallsanläggningens 

lakvattenbehandling eller om det ska 

behandlas på annat sätt. Tillsynsmyndigheten 

får föreskriva vilka föroreningsnivåer som ska 

understigas för att lakvattnet ska kunna 

släppas till avfallsanläggningens 

lakvattenbehandling.  

Villkoret anses vara uppfyllt. Lakvattnet i 

uppsamlingsdammen provtas och släpps till deponins 

lakvattenbehandling om fastställda acceptanskriterier 

uppfylls. 

G. Flytande kemiska produkter ska förvaras i 

invallade eller dubbelmantlade cisterner. 

Villkoret anses vara uppfyllt.  

H. Kemiska produkter ska förvaras i låsta 

utrymmen som saknar avlopp, alternativt 

skyddat för nederbörd, med möjlighet att 

samla upp eventuellt spill eller läckage.  

Villkoret anses vara uppfyllt. 

I. I god tid innan hela eller delar av 

verksamheten upphör, ska en anmälan göras 

till tillsynsmyndigheten och en 

efterbehandlingsplan inlämnas. Planen ska 

bland annat beskriva hur efterbehandling av 

eventuella förorenade mark- och 

vattenområden ska genomföras, metoder för 

rengöring av tankar m.m. samt hur kemiska 

produkter och farligt avfall ska omhändertas. 

Bolaget ska samråda med 

tillsynsmyndigheten, som också ska prova om 

planen kan godkännas.  

Villkoret anses vara uppfyllt. Verksamheten planeras 

pågå fram till 2025 och en efterbehandlingsplan är 

därför ännu ej aktuell. 

 

9 Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
4 § 10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 

utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska 

värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. 

 

Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 

verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 11-12 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi 

och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  
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9.1 Mottagning, sortering och deponering av avfall 

9.1.1 Mottagning och mellanlagring av avfall 

Företag, verksamheter och privatpersoner i Kiruna kommun lämnar sitt avfall till Kiruna 

avfallsanläggning samt till de sju återvinningscentraler som finns utanför centralorten. Kiruna 

avfallsanläggning tar även emot brännbart avfall från andra kommuner i Norrbotten samt kommuner i 

Nordnorge vid de tillfällen som avfallet inte kan skickas direkt till värmeverket. Samtliga 

avfallsmängder redovisas i Bilaga 1. 

 

Tabell 1, totala avfallsflödena vid Kiruna avfallsanläggning. 

År 2016 Intransport1 Uttransport2 Deponi Mellanlagrat 

avfall3 

Avfallsmängd (ton) 51 431 30 465 2 633 9 333 

1
 Exklusive förorenade massor (8 314 ton) som har separat tillstånd 

2 Inkluderar avfall som härrör från mellanlagret 2015, exkl. förorenade massor. 

3
 Redovisar mellanlagret av de avfallsmängder som inkommit 2016, exkl. förorenade massor. Avfallslagret har 

därmed ökat med 9 333 ton under 2016. 

 

Avfall som transporterats ut från Kiruna avfallsanläggning har till största delen gått till 

energiutvinning, resterande delar har gått till återvinning eller annat omhändertagande. Förbränningen 

av brännbart avfall sker vid Kiruna Kraftvärmeverk. Mottagare av återvinningsbart material utgörs av 

El-Kretsen, STENA Recycling, IL Recycling, Ragn-Sells m.fl. 

9.1.2 Sortering av avfall 

Blandat avfall från företag och andra verksamheter tas emot på anläggningen vilket sorteras upp av 

maskinförare i olika fraktioner. Under 2016 utgjorde det blandade avfallet 1,8 % av den totala 

intransporterade avfallsmängden, vilket har ökat något (0,2 %) sedan 2015 då siffran var 1,6 %. Det 

utsorterade avfallet delas in i fraktionerna återvinning (t.ex. metall), energiutvinning (t.ex. trä, 

brännbart verksamhetsavfall) och deponi (t.ex. inert avfall). Fördelningen baseras på de senaste fyra 

årens procentuella fördelning. 

 

Tabell 2, utsorterade mängder avfall. 

Avfallsslag Intransporterad mängd (ton) Utsorterade fraktioner, procentuell fördelning 

Återvinning Energiutvinning Deponering 

Blandat avfall 953,16 6,9 % 64,0 % 29,1 % 

 

9.1.3 Återvinning 

Privatpersoner och företag kan lämna återvinningsbart avfall i form av förpackningsmaterial, farligt 

avfall, metall, elektronik, kyl- och frysmöbler och övriga vitvaror till Kiruna ÅVC. Avfall kan även 
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lämnas till någon av kommunens sju ÅVC utplacerade i byarna Saivomuotka, Kuttainen, Karesuando, 

Övre Soppero, Vittangi, Svappavaara och Abisko. 

 

Tabell 3, avfall som går till återvinning. 

Avfallsslag Kod enligt 

avfallsförordning

ens bilaga 4 

Återvinning (ton) Mottagare 

Elektronik 20 01 36 184,64 El-Kretsen 

Kabel 17 04 11 17,74 STENA Recycling 

Kyl- och frysmöbler 20 01 36 66,4 El-Kretsen 

Övriga vitvaror 20 01 36 110,31 El-Kretsen 

Bilbatterier  

+ övriga 

16 06 01* 50,23 (bilbatteri) och 6,73 

(övriga) 

STENA + ElKretsen 

Spillolja 13 02 08* 89,42 Ragn-Sells 

Metall 20 01 40 875,46 HRS Metalco AS 

Brännskrot 19 01 02 235,92 HRS Metalco AS 

Lysrör 20 01 21* 3,13 El-Kretsen 

Övriga ljuskällor 20 01 36 2,21 El-Kretsen 

Summa  1642,19  

 

Avfall som omhändertas via producentansvar, avseende förpackningar och tidningar, mellanlagras 

inom anläggningen på yta som IL Recycling ansvarar för. Med anledning av detta framgår inte denna 

statistik ovan. 

 

9.1.4 Deponering av avfall 

Inom anläggningen sker deponering av farligt avfall, vilket främst utgörs av rökgasreningsrester 

(filterkaka) från Kiruna kraftvärmeverk samt asbest, i deponicell för farligt avfall. Deponicellerna är 

utformade enligt kraven i förordningen (2001:512) om deponering av avfall och är försedda med en 

bottentätning, ett dränerande materialskikt på minst 0,5 m och ett uppsamlingssystem för lakvattnet. 

Under 2016 har totalt 52,59 ton farligt avfall deponerats varav 19,12 ton utgörs av filterkaka från 

Kiruna kraftvärmeverk och 33,47 ton av asbest. Detta är en minskning med ca 385 ton från 2015. 

Under 2015 deponerades en onormalt stor mängd asbestavfall vilket främst bestod av raketavfall från 

Esrange. 2016 års mängder är en återgång till tidigare års nivåer, exempelvis 2014. 
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Figur 3, fördelningen av avfall som går till deponi i FA-cell. 

I den inerta deponin deponeras inerta avfall som porslin och isolering, samt även gips och borrkax. 

Under 2016 deponerades totalt ca 2580 ton i den inerta deponin, varav 2504 ton utgörs av inerta 

material, 15 ton av borrkax och 61 ton gips. Detta är en minskning med ca 810 ton sedan 2015 vilket 

till stor del beror på en ökad utsortering av inerta material som kan återvinnas som 

konstruktionsmaterial, exempelvis betong. Figur 5 visar de totala mängderna som deponerats vid 

KAA, exklusive filterkaka, mellan 2011-2016. Denna visar på en avtagande trend när det gäller 

deponerad mängd avfall. 

 

Figur 4, fördelningen av avfall som går till inert deponi. 
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Figur 5, deponerade mängder (ton) vid Kiruna avfallsanläggning mellan 2011-2016. Filterkaka från Kiruna kraftvärmeverk 

är ej medräknat. 

9.2 Transporter 

TVAB:s transporter sker dels i egen regi och dels via inhyrda entreprenörer. Lokala transporter av 

farligt avfall sker i egen regi och samtliga fordon är ADR-utrustade samt är chaufförerna ADR-

utbildade. Transport av avfall från byarnas återvinningscentraler sker förutom i egen regi även via 

entreprenör All-Sten, och transport av oljeavfall till Ragn-Sells AB sker via entreprenör BDX. 

9.2.1 Transportmedel 

Tunga fordon utgörs av liftdumperbilar och lastväxlarbilar. Det finns även två lätta lastbilar (pick-up). 

9.2.2 Interna transporter 

Antal bränsletransporter från Kiruna avfallsanläggning till Kiruna Kraftvärmeverk under 2016 uppgår 

till 2 236 st. Det är en ökning av transporter från 2015 med 280 st men en minskning av snittvikten 

från 10,30 ton/transport till 9,63 ton/transport. Antal transporter av rent trä och massaved uppgår till 

183 st vilket är en minskning jämfört med 2015 då 271 st transporter gjordes. Antal transporter av 

farligt avfall från Kiruna kraftvärmeverk till Kiruna avfallsanläggning uppgår till 4 st (filterkaka) år 

2016 och antal transporter av icke-farligt avfall uppgår till 899 st (flygaska bio 8 st, bioaska 63 st och 

slagg 828 st). Detta är en minskning med totalt 164 transporter från 2015. Från Vittangi värmeverk har 

det kört 10 transporter med icke-farligt avfall till Kiruna avfallsanläggning (flygaska bio 8 st och 

bioaska 2 st). 

9.3 Omgivningspåverkan 

9.3.1 Lakvattenreningen 

Lakvatten från deponierna för farligt och icke-farligt avfall samt från de tätgjorda ytorna där brännbart 

avfall och förorenade jordar hanteras, leds till anläggningens lakvattenrening. Där samlas vattnet upp i 

en utjämningsbassäng innan det genomgår rening via luftning och sedimentering, partikelfiltrering via 
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tryckpåsfilter (1 µm och 10 µm), jonbytarfilter samt torvfiltrering. Därefter släpps vattnet ut i ett 

dagvattendike som leds till myren Tuolluvuoma norr om anläggningen. 

 

Provtagning sker månadsvis under driftsäsongen av inkommande vatten, efter utjämningsbassängen, 

efter respektive reningssteg samt utgående vatten till dagvattendiket. Utgående vatten har under 

samtliga provtagningstillfällen under 2016 uppfyllt utsläppsvillkoren för lakvattenreningen, se kapitel 

8 under villkor 10 samt även bilaga 2. Däremot har utsläppsvillkorens överskridits vid minst två 

tillfällen då lakvatten bräddats tillfälligt på grund av driftstörningar. Dessa tillfälliga överskridelser har 

ej tagits med vid beräkningen av årsmedelvärdena då dessa flöden är avsevärt mindre än det 

kontinuerligt utgående vattnet från reningsanläggningen. 

 

Under året har totalt 8 550 m3 vatten renats med ett genomsnittligt flöde på 3,1 m3/h. Detta är 

minskning med 475 m3 renat vatten jämfört med 2015. Vissa driftstörningar har förekommit under 

2016 vilket beskrivs närmare under 11.1.  

 

Figur 6 – 16 visar trenderna för villkorade parametrar i utgående vatten från lakvattenreningen 

(årsmedelvärden), vilket visar på avtagande trender för nästan samtliga parametrar. För zink och 

BOD7 kan man dock se en marginell ökning jämfört med 2015. Kvicksilver och sexvärt krom 

redovisas ej då nivåerna har vart under detektionsnivåerna de senaste åren. 

 

 

Figur 6, zink (µg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen. 
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Figur 7, bly (µg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen 

 

Figur 8, kadmium (µg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen 

 

 

Figur 9, krom (µg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen 
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Figur 10, BOD7 (mg O2/l) i utgående vatten från lakvattenreningen. 

 

Figur 11, koppar (µg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen 

 

Figur 12, TOC (mg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen 
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Figur 13, nickel (µg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen 

 

Figur 14, kväve (mg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen. 

 

Figur 15, fosfor (mg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen. 
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Figur 16, järn (mg/l) i utgående vatten från lakvattenreningen. 

Tabell 4 visar reduktionen av villkorade parametrar från före partikelfiltrena till utgående vatten från 

anläggningen, beräknat som årsmedelvärden utifrån de månadsvisa provtagningarna. Detta visar att det 

sker en reduktion av samtliga parametrar förutom järn som i medeltal ökar med 42 %. Slutsatsen är att 

lakvattenreningens funktion under 2016 har varit god trots vissa driftstörningar. 

 

Tabell 4, reduktion av villkorade parametrar i reningsanläggningen. 

  Reduktion (%) 

 Totalt organiskt kol, TOC 8% 

 Fosfor tot, P 49% 

 BOD7 (ATU) 55% 

 Krom sexvärd, Cr6+ 25% 

 Kvicksilver, Hg 50% 

 Krom tot, Cr 40% 

 Kadmium, Cd 45% 

 Järn, Fe -42% 

 Bly, Pb 66% 

 Nickel, Ni 60% 

 Koppar, Cu 33% 

 Zink, Zn 67% 

 Kväve tot, N 36% 

 

1.1.1 Yt- och grundvatten 

Inom ramen för den verksamhet som bedrivs sker en omfattande provtagning och analys av yt- och 

grundvatten inom och utom anläggningen, vilket har pågått sedan den tillståndsprocess som avslutades 

kring 2003. I detta tillstånd ålades verksamheten att utföra ett antal prövotidsutredningar och i 

anslutning till detta installerades grundvattenrören och provtagning av grundvatten/ytvatten i 

nuvarande form påbörjades.  

 

De undersökningar som sker är reglerad i ett egenkontrollprogram som godkänts av 

tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet är ett levande dokument vars innehåll ses över och anpassas 

löpande efter den verksamhet som bedrivs och de resultat som erhålls. Utöver de provtagningar av yt- 
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och grundvatten som genomförs regelbundet så utförs även vart femte år bottenfaunaundersökningar i 

fyra lokaler (Haukijoki uppströms och nedströms deponin, Nukutusjoki och Tuollujoki) kring 

avfallsanläggning.  

 

Kiruna deponis placering medför att det lakvatten som bildas i deponikroppen infiltrerar i nedströms 

nordöstligt liggande myrområde Tuolluvuoma. Myren övergår diffust i bäcken Haukijoki där även 

mätningar av ytvattenkvalité sker. Provtagning sker i punkterna H1 och H2, se Bilaga 4 för placering, 

två gånger per år (maj/juni samt september/oktober). Provpunkten H1 är belägen strax nedströms väg 

874 mellan Kiruna och Kurravaara. Denna fungerar som en referenspunkt utan påverkan från 

avfallsanläggningen. H2 är placerad just före Haukijokis mynning i sjön Tuollujärvi så att eventuell 

påverkan från avfallsanläggningen ska kunna följas upp. Resultatet av 2016 års mätningar är 

redovisade i Bilaga 5. Ökad halt av tungmetaller kan inte påvisas i Haukijoki, däremot så kan en ökad 

kloridhalt observeras i H2 jämfört med H1, se Figur 17. Även en viss förhöjd halt av kalium, natrium 

och sulfat kan observeras nedströms anläggningen.  

 

 

Figur 17, klorid i Haukijoki uppströms (H1) och nedströms (H2) Kiruna avfallsanläggning. 

 

Jämförbarheten mellan provtagningspunkterna går dock att ifrågasätta. Detta dels för att Haukijoki 

efter punkt H1 diffust övergår till en mer igenvuxen karaktär, sumpmarkskaraktär för att sedan åter bli 

ett tydligt vattenflöde strax efter myren invid avfallsanläggningen. Det går inte heller att särskilja 

eventuell påverkan på H2 från gamla Tuolluvaaragruvan eller golfbanan. 
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Grundvattenundersökningar görs i 7 punkter placerade kring anläggningen, två gånger per år (maj/juni 

samt september/oktober). Grundvattenrören kring avfallsanläggningen är placerade enligt Bilaga 3 

observera dock att Gw02 och Gw07 är borttagna. Grundvattenrör Gw18 representerar en referenspunkt 

med grundvatten som ej är påverkat av deponin. 

 

Vattenkemin analyseras för närvarande i punkterna Gw04, Gw10, Gw12 samt Gw18 vilket redovisas i 

Bilaga 5. I övriga grundvattenrör görs endast uppföljningar av konduktivitet och grundvattennivå. 

Konduktivitetsvärdena för respektive grundvattenrör är sammanställda i Bilaga 6 där en klassning 

också görs mot gällande bedömningsgrunder för grundvatten (SGU rapport 2013:01). Enligt denna 

klassning når Gw10 och Gw12 höga eller mycket höga nivåer under flertalet mättillfällen medan 

Gw03, Gw05 och Gw18 huvudsakligen når mycket låga nivåer. För Gw10 ses sedan 2012 en ökande 

trend gällande konduktiviteten i grundvattnet. Detta indikerar att verksamheten påverkar 

grundvattenkvalitén nedströms anläggningen. För Gw10 och Gw12 är det troligtvis utsläpp av renat 

lakvatten som medför de höga konduktivitetsvärdena, alternativt påverkan från den avslutade deponin. 

I Gw04 sammanfaller de höga konduktivitetsvärdena bland annat med förhöjda halter av klorider 

vilket indikerar en påverkan från närliggande upplag med utsiktad, karbonatiserad bottenaska. Gw04 

låg under 2013 och 2014 på höga och mycket höga nivåer men har de senaste två åren uppvisat måttlig 

konduktivitet. 

 

Sammanfattningsvis så kan det utifrån provtagningen av grundvattenkemin utläsas att grundvattnet är 

påverkat i Gw10 och Gw12 från avfallsanläggningen, framförallt i fråga om ammonium, fosfor, 

kalcium, kalium, total-kväve, magnesium, natrium, järn, konduktivitet, klorider, sulfat, TOC samt 

alkalinitet. Beträffande alkaliniteten ses en positiv påverkan. I Gw04 observeras förhöjda 

konduktivitetsvärden mest troligt till följd av höga kloridhalter. Gällande tungmetaller så kan inga 

förhöjda halter nedströms deponin observeras. 

9.3.2 Bottenfaunaundersökningar 

Bottenfaunaundersökningar genomförs var femte år enligt kontrollprogrammet i tre vattendrag 

nedströms anläggningen (Nukutusjoki, Tuollujoki och Haukijoki). Senaste undersökningen 

genomfördes 2015 och bottenfaunan har därför ej undersökts under 2016. 

 

9.3.3 Buller 

Bullerutredningar har ej genomförts under 2016. Den senaste bullerutredningen genomfördes under 

hösten 2015 och mätningarna visade att ljudnivåerna maximalt uppgår till 39 dB vid Sandstensberget 

vilket är väl under villkor 7 i tillståndet för anläggningen (vardagar (07-18), 55 dB(A), kvällstid (18-

22), 45 dB(A) och övrig tid, 50 dB(A)). Verksamhetens utformning har inte förändrats nämnvärt under 

2016 vilket innebär att det ej finns anledning att tro att bullernivåerna har ökat. 
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9.3.4 Deponigas 

Deponigasen som bildas i den gamla hushållsdeponin hanteras genom ett passivt gashanteringssystem, 

metanoxidationsfilter. Gasen leds i kanaler under tätskiktet till högpunkter på deponin, där ventileras 

detta ut genom ett lager av morän, sand samt mull och oxideras till koldioxid. Totalt har fyra stycken 

filter anlagts på den sluttäckta deponin. 

 

Under hösten 2016 har deponigasmätningar genomförts på och i anslutning till 

metanoxidationsfiltrena med syfte att utvärdera funktionen hos dessa. Gasmätningarna bestod av tre 

olika moment: Walkover-undersökning, fluxboxmätning och mätning i porgassonder.  

 

Utifrån mätningarna kunde det konstateras att det finns deponigas i deponin. Gas tycks i viss mån 

ledas till de metanoxiderande filtren, men utsläpp sker också i andra punkter, vilket innebär att 

gasutsläpp till del sker okontrollerat. Höga koldioxidhalter och syrehalter samtidigt med låga 

metanhalter i porgassonder tyder på att syresättningen av filtren är tillräcklig och att den deponigas 

som faktiskt leds genom filtren kan oxideras. Det okontrollerade gasutsläppet samt filtrens funktion är 

föremål för vidare utredning under 2017. 

 

10 Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 

kontrollfunktioner 
4 § 16. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt 

för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 

 

 

Interna kontroller/besiktningar sker löpande i enlighet med verksamhetens egenkontroll. Checklistor 

finns kopplade till egenkontrollen där kontrollpunkter inom anläggningen följs upp.   

 

För att säkerställa att villkoren kopplade till mellanlagrade och deponerade mängder vid Kiruna 

avfallsanläggning efterföljs så vägs inkommande och utgående avfall till och från anläggningen. Detta 

lagras i anläggningens vågsystem och förs månadsvis in i avsedda statistikark. Avfallskontroller på 

inkommande avfall sker löpande. Vid avvikelser i avfallets sammansättning sker en 

avvikelsehantering enligt TVAB:s miljöledningssystem samt egenkontrollprogram för Kiruna 

avfallsanläggning. En avvikelse återkopplas direkt till kund (PM, bilder och ev sorteringsavgift) vilket 

medfört förbättringar av kvaliteten på inkommande avfall. 

 

Under 2016 har ett arbete påbörjats med att uppdatera styrsystemet för lakvattenreningsanläggningen 

samt att larmfunktionerna ses över. Nuvarande styrsystem är föråldrat och uppbyggt för hur 

reningsprocessen var utformad tidigare. Många av de larmfunktioner som finns har därför ej fungerat. 



29 

 

Målet med arbetet är att få en automatiserad process med en modernare och mer funktionell 

processöversikt där processen i större utsträckning kan övervakas på distans. Vid uppstart av 

reningsanläggningen våren 2017 ska det nya systemet vara i drift. 

 

En utbyggnation av återvinningscentralen påbörjades under 2016 där nuvarande sorteringsramp 

förlängdes, en ny infartsväg byggdes samt att fraktionsskyltar och liknande sågs över. Med detta är 

förhoppningen att avfallslämnandet ska förenklas samt att mindre avfall sorteras fel genom tydligare 

skyltningar och anvisningar. Med den nya infartsvägen separeras personbilstrafiken i större 

utsträckning från tyngre trafik vilket gör att säkerheten ökar.  

 

11 Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, 

avbrott, olyckor mm  
4 § 17. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 

olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 

för miljön eller människors hälsa.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 

 

 

11.1 Driftstörningar lakvattenreningen 

Under våren 2016 gjordes en syn av lakvattenreningsanläggningen inför uppstart av anläggningen. 

Under synen upptäcktes att betongväggarna i luftningsbassängen buktade inåt samt att 

sprickformationer fanns i betongen. Bassängen besiktades av arkitekthuset monarken på plats och 

relationsritningarna granskade och slutsatsen gjordes att bassängen är felarmerad. Det fanns däremot 

ingen risk för att betongväggen kollapsar utan konstruktionen kunde användas flertalet driftsäsonger 

till. 

 

Lakvattenreningsanläggningen har under flera driftsäsonger dragits med problem att jonbytarmassorna 

sätter igen med kraftigt reducerat flöde som följd. Samtidigt har vattenkvalitén varit så pass bra att 

utsläppsvillkoren i de flesta fall redan uppnåtts före jonbytarmassorna. Diskussioner fördes med 

tillsynsmyndigheten kring möjligheten att kunna koppla bort jonbytarmassorna om detta uppstår. 

Tillsynsmyndigheten såg ej några hinder för detta så länge utsläppsvillkoren uppfylls. Därför 

installerades by-passledningar förbi jonbytarmassorna vilka användes senare delen av driftsäsongen. 

Detta innebar att flödet hölls uppe och nivåerna i utjämningsbassängen kunde renas ner inför 

nedstängningen av anläggningen för vintern. 

 



30 

 

Det har även förekommit problem med algblomning i vattnet som sätter igen tryckpåsfiltrena med 

reducerat flöde som följd. Tillväxten sker troligtvis på grund av att lakvattnet har en lång uppehållstid 

i utjämningsmagasinet under de varmare sommarmånaderna.  

 

Bräddning av lakvatten har skett vid ett antal tillfällen under 2016: 

 25 maj skedde en bräddning från luftningsbassängen då den pump som skickar vatten från 

utjämningsbassängen till luftningsbassängen ej slogs av på eftermiddagen. Mycket svårt att 

uppskatta hur stora mängder lakvatten som bräddats.  

 11-12 juni bräddades lakvatten från brunnen vid pumphuset då man var tvungen att stänga 

pumparna, detta på grund av höga nivåer i utjämningsbassängen.  

 20 juni gjordes en medveten bräddning av lakvatten från utjämningsbassängen genom 

pumpning, detta på grund av höga nivåer. Bräddningsvattnet provtogs i samband med detta 

och utsläppsvillkoren uppfylldes. 

 1 augusti skedde en bräddning vid pumphuset på grund av igensatt ledning mellan brunn och 

pumphus. Vattnet provtogs och överskred utsläppsvillkoren med avseende på koppar och zink. 

Samma dag skedde även en medveten bräddning av vatten från utjämningsbassängen på grund 

av höga nivåer. Bräddningsvattnet provtogs och överskred villkoren med avseende på BOD7 

(22 mg O2/l jämfört med 20 mg O2/l i villkor). 

 Under vecka 36 skedde en bräddning från brunnen vid pumphuset då pumparna havererade. 

Elektriker tillkallades som fick igång pumparna, dock fungerade inte dessa optimalt. 

 

 Åtgärder som utförts eller planeras att utföras till driftsäsongen 2017 är följande: 

 Höga nivåer i utjämningsbassängen beror till stor del på de problem i reningsanläggningen 

med igensatta filter som beskrivits i tidigare stycke, samt ett konstant inläckage av 

grundvatten på sorteringsytorna som belastar lakvattensystemet. Problemen med igensatta 

filter har reducerats med den by-passledning som beskrivits tidigare. Åtgärder för att minska 

mängden grundvatten som belastar lakvattensystemet kommer att göras under våren 2017 och 

innefattar förbättrad dränering samt ny beläggning i det aktuella området. 

 Bräddningar på grund av igensatta ledningar och havererade pumpar i pumphuset beror till 

stor del på bristande underhåll på sorteringsytorna genom exempelvis rensopning vid 

gallerbrunnar samt att brunnar måste sugas rent mer frekvent. Pumparna i pumphuset måste 

gås igenom inför varje driftsäsong. Åtgärder består därför av förbättrande rutiner för underhåll 

och service av ledningar, brunnar och pumpar.  

 Bräddning från luftningsbassängen på grund av ej avstängd pump åtgärdas genom att 

säkerhetssystem byggs in, exempelvis genom nivåvippor, som bryter pumpen vid höga nivåer. 

Målet är att pumpning mellan utjämningsbassäng och luftningsbassäng ej ska behövas utan 

fungera genom självfall. 
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11.2 Driftstörningar deponier 

 
Vid friläggning av tätskiktet i IFA-cellen vid några punkter upptäcktes att gummiduken var skadad i 

slänten mot den mindre sorteringsytan samt i slänten mot gamla hushållsdeponin. Skadorna påverkar 

inte deponicellens funktion i dagsläget men måste åtgärdas innan cellen används till deponering 

istället för mellanlagring av bottenslagg.  

11.3 Driftstörningar anläggning 

 

Brännbart verksamhetsavfall har under 2016 mellanlagrats utanför tätgjord yta med möjlighet till 

lakvattenuppsamling. Orsakerna till detta är främst oplanerade stopp i Kiruna värmeverk vilket gjort 

att det brännbara avfallet lagts på lager på avfallsanläggningen. Detta har även bidragit till att de 

mängder som anläggningen enligt tillståndet får ta emot, sortera, behandla och mellanlagra (50 500 

ton) har överskridits för 2016. Åtgärder till 2017 för att minska det brännbara lagret på 

avfallsanläggningen är projekt för att öka tillgängligheten på avfallspannan på värmeverket, samt att se 

över logistik och leveransplaner gentemot avfallsleverantörerna. För att minska volymerna av främst 

hushållsavfall så har balning skett under 2016 vilket även kommer att ske under 2017.  

 

12 Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 

verksamhetens förbrukning av råvaror och energi 
4 § 18. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 

förbrukning av råvaror och energi.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 

 

 

Åtgärder för att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi är främst kopplade till 

drivmedelsförbrukningen hos de maskiner som används inom anläggningen. Bland annat så genomförs 

en kontinuerlig bränsleuppföljning vid verksamheten samt att höga miljökrav ställs vid anskaffande av 

nya maskiner. 

 

Uppförandet av en ny maskinhall för uppställning av fordon vintertid har påbörjats vilket färdigställs 

våren 2017. Detta innebär färre kallstarter av fordon vilket leder till mindre slitage på maskinerna, 

lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av fordonsgaser. Genom att återanvända stenkolstjära 

från saneringarna i nya Kiruna centrum till den hårdgjorda ytan har behovet jungfruliga resurser 

reducerats. 
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13  Ersättning av kemiska produkter mm  
4 § 19. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors 

hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 

 

 

De få kemiska produkter som används är de mest lämpade för verksamheten med avseende på 

driftskrav, miljöbelastning samt ur hälsosynpunkt. En kemikalielista finns upprättad, som uppdaterats 

löpande, för att vara tillgänglig via tjänsten EcoOnline. Under 2016 skedde den senaste inventeringen 

och uppdateringen av listan. Målet är att så få kemikalier som möjligt skall användas och att 

information om samtliga ska finnas tillgänglig. Kemikalierna förvaras på lämpligt sätt. 

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för varje kemikalie via EcoOnline samt i pärmar på de platser ett 

större antal kemikalier förvaras. Uttjänta kemikalier lämnas in till miljöenheten. Tekniska verken i 

Kiruna har under 2016 tagit ett större grepp kring kemikaliefrågan och bland annat har 

kemikalieansvariga utsetts på respektive driftenhet.  

 

14 Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
4 § 20. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 

verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 

 

 

Verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning genererar generellt små mängder avfall. Däremot tar 

verksamheten emot stora mängder avfall och det pågår ett ständigt arbete med att försöka minska 

mängderna av detta som går till deponi och istället öka materialåtervinningen. Den mottagna 

bottenslaggen mellanlagras i en deponicell med lakvattenuppsamling för att karbonatiseras 

(stabiliseras), detta för att minska materialets förmåga att laka ut miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Därefter siktas slaggen för att få ut metaller som kan återvinnas och slaggen används sedan som 

konstruktionsmaterial inom anläggningen. Under 2016 siktades 25 467 ton slagg vilket innehöll ca 10 

% metallskrot som kunde återvinnas. 

 

Det sker även ett arbete med att minska mängderna inerta avfall som deponeras genom att öka 

utsorteringen av exempelvis betong och tegel. Betong krossas bland annat upp för användning som 

anläggnings-/konstruktionsmaterial inom anläggningen. Under 2016 har mängderna inert avfall som 

går till deponi reducerats med 810 ton jämfört med 2015 vilket visar att arbetet gett resultat. 
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15 Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till 

olägenheter för miljön eller människors hälsa 
4 § 21. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan 

ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

  

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 

 

 

Verksamheten drivs på ett sådant sätt att risker för föroreningar minimeras. Det finns rutiner för 

riskbedömning, systematiskt brandskyddsarbete, kemikaliehantering, hantering av spill, hantering av 

förorening m m i verksamhetsrutinerna. 

 

Under 2016 har arbetet med att miljöcertifiera verksamheten enligt kraven i ISO14001 fortsatt. Målet 

är att systematiken kring det dagliga miljöarbetet skall förbättras med fokus på bland annat 

kemikaliehantering, lagefterlevnad samt att identifiera och minimera påverkan från verksamhetens 

miljöaspekter.  

 

Sluttäckningen av den gamla hushållsdeponin har fortsatt under 2016 vilket skall vara färdigställt 

senast 2017. Deponin sluttäcks så att denna uppfyller kraven för deponier för icke farligt avfall enligt 

förordning (2001:512) om deponering av avfall. I sluttäckningen ingår även nuvarande deponin för 

inert avfall då denna ligger i direkt anslutning till den gamla hushållsdeponin. Detta innebär att det 

planeras för en ny inert deponi inom området. 

 

Städning av verksamhetsområdet utförs sommartid av personal på anläggningen. Föreningslivet i 

Kiruna engageras också för städning av närområdet för att minska olägenheter för folk som vistas i 

området. Detta utförs blockvis ca två gånger per år.  

 

 

 



Bilaga 1 - Totala mängder vid Kiruna avfallsanläggning 2016

2015 2015+2016
Artikel Ingående mellanlager Intransport Uttransport Mellanlagring Deponi Totalt mellanlager
Flygaska bio 112,31 60,61 0 60,61 172,92
Slagg avfall1 18870,92 11282,23 25467 -13602,71 5268,21
Filterkaka 0 19,12 19,12
Bioaska 0 582,06 582,06 0 0

0 0 0
Konstruktionsmtrl, jord/sand/grus 0 2494,59 2390,88 103,71 103,71
Sten 0 60,3 60,3 0 0
Stubbar 0 0 0 0 0
Gummi 480,36 45,62 0 45,62 525,98
Avtäckningsmassor 0 0 0 0 0
Tegel 17,08 7,54 24,62 -17,08 0
Elektronik 0 184,64 184,64 0 0
Kabel 0 17,74 17,74 0 0
Kylmöbler små + stora 0 66,4 66,4 0 0
Batterier (ElKretsen) 0 6,727 6,727 0 0
Bilbatteri 0 50,23 50,23 0 0
Övriga vitvaror 0 110,311 110,311 0 0
Borrkax 0 15,22 15,22
Jord och morän 0 2679,38 846,81 1832,57 1832,57
Gips 0 60,84 60,84
Asbest 0 33,47 33,47
Förorenad jord (Sakab) 11686,7 8314,3 3296,53 5017,77 16704,47
Deponi, inert 0 2504,11 2504,11
Betong2 1196,93 1082,12 2233,67 -1151,55 45,38
Internt täckmaterial3 0 1772,64 1772,64 0 0
Slipers 810,84 35,62 139,04 -103,42 707,42
Spillolja 8,74 84,1 89,42 -5,32 3,42
Spillolja, fat 1,4 3,6 3,6 5
Spillolja, dunk 0 20 20 0 0
Oljeavskiljare/oljeskadat H2O 217,67 458,98 413,68 45,3 262,97
Överstort brännbart4 0 816,06 816,06 0 0
Förna 0 0 0 0 0
Blandat avfall 5 0 953,16 953,16 953,16

Hushållsavfall 2000 8796,92 8288,45 508,47 2508,47
Brännbart 19273 19453,08 13254,13 6198,95 24515,37
Rent trä 4714,63 3743,51 1417,46 2326,05 7040,68

Massaved 487,19 521,02 454,48 66,54 553,73
Norgebalar 0 0 0 0 0
Metallskrot 1132,64 1102,2 875,46 226,74 1359,38
Ljuskällor (fd. GL + LE) 0 2,210 2,210 0 0

Lysrör 0 3,130 3,130 0 0
Brännskrot 6 1436,17 2546,7 235,92 2310,78 3746,95
Summa 61010,41 64717,99 36835,02 15097,95 2632,76 62562,84

Summa utan massaved, jord och morän,
täckmtrl och förorenade massor 48836,52 51430,65 30464,56 9332,62 43426,69

1 Uttransport avser siktad mängd bottenaska.
2 Betong mellanlagras och krossas upp vid behov. Materialet avses användas som konstruktionsmaterial inom anläggningen eller inom anläggningsprojekt utanför grindarna. Mellanlagrad mängd ses därmed som en produkt, inte som avfall.
3 Internt täckmaterial avser utsiktad material från Brännbart, därför tas intransporterad mängd ej med i summeringen. Materialet används som konstruktionsmaterial inom anläggningen. Mängden intransport har dragits bort från Brännbarts mellanlager.
4 Överstort brännbart krossas och mellanlagras med Brännbart. Utkörda mängder har därför lagts till Brännbarts mellanlager.
5 Denna mängd är invägd på övriga artiklar och uttransporterad på dessa, därför saknas uttransport för ”blandat avfall” i denna tabell. Intransporten räknas inte heller med i summeringen nedan av samma anledning.
6 Avser utsiktat brännskrot (metall) från bottenaskan 2016. Dessa mängder räknas inte med i summeringen då mängderna ingår i artikel ”Slagg avfall”.



BILAGA 2. Utgående vatten, Lakvattenreningen KAA driftsäsongen 2016
20160602 20160705 20160801 20160905 20161006

Parameter Enhet Villkor* Årsmedel
 Bor, B  µg/l 250 210 150 290 330
 Silver, Ag  µg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Selen, Se  µg/l 2 2 2 2 2
 Litium, Li  µg/l 5 6,9 6 14 18
 Uran, U  µg/l 0,58 0,34 0,71 0,57 1
 Tallium, Tl  µg/l 1 1 1 1 1
 Molybden, Mo  µg/l 7,8 11 7,8 11 12
 Beryllium, Be  µg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 Vanadin, V  µg/l 0,5 0,5 0,51 0,5 0,5
 Totalt organiskt kol, TOC  mg/l 100 9 11 13 13 13 12
 Susp.substans  mg/l 5,0 5,9 5,0 7,3 11,0
 Fosfatfosfor, PO4-P  mg/l 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
 Fosfor tot, P  mg/l 0,5 0,06 0,10 0,07 0,10 0,11 0,1
 BOD7 (ATU)  mg/l 20 3,0 4 3 5 11 5,2
 Ammoniumkväve, NH4-N  mg/l 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 Antimon, Sb  µg/l 1,5 1,3 0,88 1,10 1,40
 Krom sexvärd, Cr6+  mg/l 0,075 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,030
 Kvicksilver, Hg  µg/l 0,5 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1
 Krom tot, Cr  µg/l 100 0,8 0,7 1,0 1,8 2,7 1,4
 Kobolt, Co  µg/l 2,9 1,2 2,0 1,6 0,7
 Kadmium, Cd  µg/l 10 0,47 0,28 0,64 0,31 0,37 0,4
 Barium, Ba  µg/l 56 49 40 46 43
 Aluminium, Al  µg/l 130 52 200 48 31
 Järn, Fe  mg/l 2 0,09 0,32 0,42 0,77 0,54 0,4
 Bly, Pb  µg/l 25 0,50 0,50 0,70 1,70 3,00 1,3
 Nickel, Ni  µg/l 25 2,5 1,7 2,4 2,6 3,5 2,5
 Koppar, Cu  µg/l 50 17 9 17 8,3 12,0 12,7
 Zink, Zn  µg/l 200 14 8 58 17 41 27,6
 pH 7,0 7,1 7,0 7,3 7,5
 Mangan, Mn  mg/l 0,36 0,24 0,24 0,24 0,09
 Arsenik, As  µg/l 1,1 4,1 3,1 2,5 2,2
 Strontium, Sr  µg/l 120 120 100 180 210
 Temperatur, kond./pH 
mätning  °C 22,2 22,3 21,5 22,8 22,8
 NO3-N+NO2-N  mg/l 1,6 0,46 0,35 0,18 0,015
 Kväve tot, N  mg/l 10 2,4 2,6 1,9 3,2 3,2 2,7
 Sulfat, SO4  mg/l 180 180 110 200 210
 Konduktivitet 25°C  mS/m 110 100 80 130 130
 Nitritkväve, NO2-N  mg/l 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
 Alkalinitet, HCO3  mg/l 100 110 110 150 170
 Klorid, Cl  mg/l 160 150 110 200 190

Provtagningsdatum:

* Villkor gäller för årsmedelvärden
Färmarkeringen innebär att värdet föregicks av < dvs. halt lägre än detektionsgränsen.



Bilaga 3 – Provpunkter grundvattenprovtagning 

 



Bilaga 4 – Provpunkter ytvattenprovtagning 

 



 

Bilaga 5. Analysresultat för yt- och grundvatten 2016

H1 H2 Gw18 Gw10 Gw12 H1 H2 Gw18 Gw10 Gw12

Datum 2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 2015-06-23 2015-06-02 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-16

Parameter Enhet Nedströms Uppströms Nedströms Nedströms Uppströms Nedströms Uppströms Nedströms Nedströms

Aluminium Al * mg/l 0,01 0,0058 0,34 0,02 0,06 0,0064 0,0048 0,42 0,022 0,07

Ammonium-

nitrogen mg/l 0,003 1 0,003 3,2 4 0,003 0,003 0,003 4,3 5,3

Antimon Sb * mg/l 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Arsenik As * mg/l 0,00011 0,000076 0,0002 0,0003 0,0003 0,00011 0,000083 0,0002 0,0002 0,0002

Barium Ba* * mg/l 0,1 0,031 0,01 0,25 0,11 0,12 0,038 0,014 0,19 0,1

Biokemisk 

syreförbrukning

, BOD7 mg/l 3 3 3 5 10 3 3 3 5 3

Bly Pb * mg/l 0,00002 0,00002 0,0002 0,0002 0,0002 0,00002 0,00002 0,0002 0,0002 0,0002

Fosfor total mg/l 0,025 0,006 0,05 0,091 0,067 0,017 0,006 0,05 0,18 0,091

Färgtal mgPt/l 25 20 35 210 200 20 20 25 100 180

Järn Fe * mg/l 0,19 0,06 0,1 1,4 3 0,16 0,07 0,12 2,1 2,7

Kadmium Cd * mg/l 0,00001 0,00001 0,00003 0,00003 0,00003 0,00001 0,00001 0,00003 0,00003 0,00003

Kalcium Ca * mg/l 20 26 0,71 140 56 22 34 1 100 51

Kalium K * mg/l 1,2 5,1 2 100 44 1,2 8,9 2 110 44

Kemisk 

syreförbrukning

, kromat mg/l

Klorid mg/l 2,7 25 1 620 87 2,3 33 1 530 87

Kobolt Co * mg/l 0,00011 0,000038 0,0004 0,00013 0,00084 0,000059 0,000049 0,00066 0,00018 0,00092

Konduktivitet mS/m 13 28 1,5 280 89 13 35 1,9 250 92

Koppar Cu * mg/l 0,0014 0,0014 0,0009 0,0005 0,0005 0,00092 0,0014 0,0016 0,0005 0,0005

Krom Cr * mg/l 0,0001 0,00011 0,0005 0,0005 0,0005 0,00005 0,000086 0,0005 0,0005 0,0007

Kvicksilver Hg * mg/l 0,0001 0,0001 0,000005 0,000005 0,000005 0,0001 0,0001 0,000005 0,000005 0,000005

Kväve total mg/l 0,21 0,21 0,16 4,1 5,5 0,33 0,31 0,15 5 6,5

Magnesium Mg 

* mg/l 2,4 4,1 0,4 17 14 2,6 5,1 0,6 13 13

Mangan Mn * mg/l 0,0087 0,0056 0,0074 0,17 0,22 0,0079 0,011 0,017 0,16 0,23

Natrium Na * mg/l 2,1 18 0,89 340 88 2 28 1,3 320 90

Nickel Ni * mg/l 0,00033 0,00024 0,0005 0,0005 0,0008 0,00027 0,00031 0,0011 0,0006 0,0012

pH 7,7 7,8 5,7 6,6 6,7 7,7 7,7 5,4 6,4 6,6

Svavel S * mg/l 3,5 11 0,57 100 3,2 3,1 15 0,53 75 2,4

TOC mg/l 2,7 3,8 5,3 9,1 20 2,3 4,8 5,9 11 22

Vanadin V * mg/l

Zink Zn * mg/l 0,001 0,001 0,003 0,005 0,008 0,001 0,001 0,005 0,003 0,003

Suspenderade 

ämnen mg/l

Alkalinitet mg HCO3/l 61 71 3,2 200 390 64 83 6,1 230 420

Fosfatfosfor mg/l 0,005 0,051 0,002 0,066 0,035 0,005 0,05 0,002 0,12 0,059

Nitrat + Nitrit 

nitrogen mg/l

Nitrit-nitrogen mg/l

Sulfat mg/l 10 32 1,7 340 8,3 9,5 47 1,5 250 6,8

Tenn Sn mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001

JUNI 2016 September 2016

* Analyserna för H1 och H2 (ytvatten) är genomförda på uppslutna prover, analyserna för Gw (grundvatten) genomförda på filtrerade prover.

Halt under detektionsgränsen. 



Bilaga 6 – Konduktivitet i grundvattenrör vid Kiruna avfallsanläggning 

 

Rött fält – Klass 5, mycket hög konduktivitet 

Orange fält – Klass 4, hög konduktivitet 

Gult fält – Klass 3, relativt hög konduktivitet 

Grönt fält – Klass 2, måttlig konduktivitet 

Blått fält – Klass 1, låg eller mycket låg konduktivitet 

Klassning enligt SGU rapport 2013:01 
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