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SMA Mineral Persberg AB Gåsgruvan - Avfallshanteringsplan 
 

Inledning 
SMA Mineral Persberg AB söker tillstånd att deponera det utvinningsavfall som uppstår i 

verksamheten med att bryta och förädla kalksten i Gåsgruvan.  

Omgivningsbeskrivning 
Verksamhetsområdet ligger inom fastigheten Yngshyttan 1:337. I norra delen avgränsas området av 

Gåstjärnen och riksväg 26/63 samt skog. I östra och södra delen gränsar området till skog, i söder 

gränsar även området till Kotjärnen. Västra delen gränsar till skog och Rävbäcken. Närmaste tätorter 

är Persberg cirka 2,5 km från verksamheten och Filipstad som ligger cirka 5 km sydväst om 

verksamheten. 

Inom nuvarande fastighet ligger Igeltjärnen, Kotjärnen samt en del av Gåstjärnen. Malmbergstjärnen 

ligger söder om planerat verksamhetsområde. Sjön Yngen ligger öster om verksamheten. 

 

Figur 1: Karta över Gåsgruvan med omgivning. (Karta källa: Lantmäteriet, kartverktyg, 2021-11-23). 

Gåsgruvan 



   

 

Figur 2: Röd linje är ny fastighetsgräns, grön linje är planerat verksamhetsområde; gul linje är planerat brytområde. Blå linje 

är planerade upplagsområde med angivna höjder över marken. Område med brun streckteckning är planerade bullervallar. 

(Karta källa: SMA Mineral Persberg AB). 

Undersökningar med markradar (2007, 2010) samt jord- och diamantborrning inom Gåsgruvans 

verksamhetsområde visar att jordarterna varierar i typ och mäktighet. Enligt SGU:s jordartskarta 

består jordlagret av morän, torv samt mosstorv, se Figur 3. Mäktigheten av morän och torv på östra 

sidan av Gåsgruvan varierar. På nordöstra sidan av verksamhetsområdet finns lager av torv med 

underliggande morän som når cirka 3 m i höjd. 

 

Figur 3: Jordarter inom Gåsgruvans område. Röda områden är berg i dagen, blåa områden är morän, bruna områden är 
torv. (Karta källa: SGU:s kartvisare, jordarter 2021-11-15). 



   

Avfallets uppkomst, beskrivning och återvinning 
I verksamheten uppkommer följande avfallsslag vad avser utvinningsavfall: 

1. Ofyndigt berg som inte passar till bolagets huvudprodukter. Avfallet kan uppstå på grund av 

alltför låg ljushet eller felaktig sammansättning, alltför låg halt kalcium, alltför hög halt av till 

exempel zink för sjökalkning eller obalans med uttag för andra ändamål. Ofyndigt berg för 

huvudprodukter bryts också med syfte att vidga dagbrottet av säkerhetsskäl, för att ge 

stabilitet i konstruktionen. 

2. Massor av jord, morän och torv uppstår på grund av avbaning av nya områden, men 

avfallsslaget uppkommer även i betydande mängd på grund av behov av att vidga dagbrottet 

av säkerhetsskäl, för att öka stabiliteten i konstruktionen. 

3. Stubbar från träd uppkommer i samband med avbaning av nya brytområden och vid schakt 

av jordmassor utmed gruvans västra gräns. 

Ofyndigt berg har en marknad för användning för anläggningsändamål., denna är dock inte alltid i 

balans med hur mycket som faller under en given tidsrymd. Försäljning och utlastning har varierat 

mellan cirka 150 000 och 200 000 ton/år de senaste fem åren. Därför utgör upp till 400 000 ton lager 

av ofyndigt berg och är därmed ej att betrakta som avfall. 

Jord, torv och morän har en marknad för försäljning för anläggningsändamål. Bolaget har inte haft 

tillstånd att sälja produkterna tidigare, varför möjliga volymer som kan försäljas är svåra att förutspå. 

Bolaget ansöker därför om tillstånd att lagra upp till 150 000 m3 jord och morän. Denna volym anses 

utgöra lagervara och ska följaktligen inte betraktas som avfall. 

Hyggesrester som toppar grenar mm flisas och går till försäljning, varför dessa träddelar inte kommer 

att utgöra något avfall. Trädens rötter från jordschakt och avbaning deponeras i upplag för det fall de 

inte kan flisas och avyttras. 

Anläggningarnas utformning och mängder 
Ofyndigt berg - Skog avverkas och ofyndigt berg läggs på ursprunglig mark i upplag, vilket täcks med 

1–2 m tjockt lager av morän och jord. Total höjd blir 15–20 m över omgivande mark.  

Släntning vid avslutning sker med lutning 1:3, eller med mindre lutning. Marken sås glest med gräs 

och avslutas med plantering av lämpligt trädslag efter de preferenser för skogsbruk som råder vid 

tiden för avslutning och utgående från markens lämplighet.  

Under hela driftperioden beräknas cirka 5 000 000 ton ofyndigt berg uppstå. Därav kommer en 

betydande andel säljas till anläggningsändamål. Kan de senaste årens försäljningstakt, 150 000 ton/år 

avyttras, då kommer 3 750 000 ton vara möjligt att avyttra under en 25 årsperiod. 

Jord, morän och torv – Skog avverkas, timmer och övriga träddelar över jord bortskaffas. För den 

händelse området betraktas som sankt läggs ofyndigt berg i botten i en mängd som är tillräcklig för 

att utgöra körlager och stabilisering av upplag. I annat fall läggs jord, morän och torv direkt på mark i 

upplag med höjd av 15–20 m över omgivande mark. Viss mängd ofyndigt berg kan komma att 

blandas med i jordupplag efter hand. Detta med syfte att bättra körbarhet med maskiner och säkra 

stabilitet.  

Släntning vid avslutning sker med lutning 1:3, eller med mindre lutning. Marken sås glest med gräs 

och avslutas med plantering av lämpligt trädslag efter de preferenser för skogsbruk som råder vid 

tiden för avslutning och utgående från markens lämplighet.  



   
Under hela driftperioden beräknas upp till 1 500 000 m3 massor med morän och jord att uppstå som 

resultat av avbaning och jordschakt i gruvans västra slänt. Därav kommer viss försäljning att ske, dock 

oklart hur stor andel. 

Stubbar - I första hand söks entreprenörer som kan omhänderta materialet för produktion av 

bränsleflis. För den händelse materialet inte kan säljas/avyttras, då läggs stubbar på upplag i 

blandning med krossat berg och jord. Upplaget täcks med 1–2 m tjockt lager av jord och morän. 

Släntning vid avslutning sker med lutning 1:3 eller med mindre lutning. Marken sås glest med gräs 

och avslutas med plantering av lämpligt trädslag efter de preferenser för skogsbruk som råder vid 

tiden för avslutning och utgående från markens lämplighet.  

Vattenhantering 
Vattenhanteringen syftar till att så långt som möjligt bibehålla de hydrologiska förhållandena i 

området. Som en del av denna målsättning anläggs ett dike mellan två delområden med framtida 

massupplag av deponerat material i den södra änden av gruvan. För den händelse även yta för diket 

kommer att behöva tas i anspråk för massupplag, kan en stenfylld kanal under anläggas upplaget.  

 

Figur 4: Visar lokalisering av upplag för utvinningsavfall samt den modell för avrinning från området som förutspås och som 
ska säkerställas med öppet dike mellan två separerade upplag, alternativt utformat som ett täckt dike under 
upplagsområde. (Karta källa: Tyréns, 2021-11-19). 

Ett delavrinningsområde med sankmarksmiljö inom områden avsedda för massupplag sydöst om 

gruvan avvattnas idag diffust mot Kotjärnen, delvis genom upplagsområdet, men även mot 

dagbrottet. Utökade upplagsytor medför ytterligare skärning av strömningsvägar och för att få en 



   
ordnad avledning mot Kotjärnen, minska risk för fri strömning under upplagen, samt för att minska 

inläckage mot dagbrottet, byggs ett dike (öppet, eller fyllt med grov sten och täckt) till Kotjärnen.  

Vid eventuellt behov av alla upplagsytor och fallet att täckt dike därför erfordras, då utformas 

kanalen med att den fylls med sten som täcks av materialavskiljande dukar och för att minska direkt 

tillskott av vatten från upplaget täcks/omges kanalen av tätande material, se Figur 5 nedan och 

ritningar i Bilaga 2. Åtgärden medför att diffus avrinning i mark invid upplag ersätts av koncentrerad 

avledning i avskärmad kanal samt att risk för inläckage mot dagbrottet minskar. Medelflödet bedöms 

vara cirka 0,002 m3/s, och sammantaget bli cirka 0,003 m3/s vid genomförande av skyddsåtgärd med 

pumpning från intilliggande sankmarksområde i norr. 

 

Figur 5: Detalj, dike för avledning av vatten från höjder genom upplagsområde söder om gruvan. Utformning av öppen och 
eventuell underjordisk sektion av dike med stenkross enligt ritningar i Bilaga 2. 

Åtgärderna medför en förändring av lokala hydrologin i södra änden av gruvområdet, där den största 

förändringen är avlägsnande av Igeltjärnen och omledning av diket från Kotjärnen. Avlägsnandet av 

Igeltjärn medför en viss minskning av flödesbuffrande förmågan i landskapet. Dock är flödet litet, 

medelvattenföring cirka 0,008 m3/s, och flödet är redan fördröjt i Kotjärnen, varför förändringen blir 

begränsad. 

De utökande upplagen kan påverka ytavrinningen. Bergupplagen förväntas ha en mycket liten 

påverkan på avrinningen då dessa är mycket genomsläppliga. Jordupplagen, som är tätare, förväntas 

ge en begränsad påverkan på avrinningen vid normal nederbördsintensitet, men vid kraftig 

nederbörd förväntas ytavrinningen från jordupplagen öka jämfört med idag. Detta kan leda till lokalt 

snabbare flödespulser. Upplagen omges dock av skogs- och sankmarksområden där flödet bromsas 

innan det når vattendrag, vilket förväntas begränsa flödespåverkan. 

Sammantaget bedöms att flödet i Rävbäcken och recipienter längre nedströms i stort förblir 

oförändrat jämfört med dagens situation, samt oförändrat även jämfört med nollalternativet 



   
eftersom naturlig avrinning från framtida sjömiljö vid dagbrottet vid avslutat brytning skulle rinna 

mot samma vattensystem och recipienter som idag.  

Av Tabell 1 i Bilaga 1 framgår att prover av kalksten, ofyndigt sidoberg, jord och morän från upplag 

klassificeras som inerta. Detta då materialen innehåller gränsvärden för inert avfall vad avser lakning 

av metaller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 

mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) och förordningen om 

(2013:319) utvinningsavfall. Vidare är avfallen att betrakta som icke farligt avfall vid klassificering 

enligt riktlinjer i avfallsförordningen (2020:614). 

Med hänsyn till förekommande utvinningsavfallens klassificering som inerta och icke farliga (stubbar) 

bedöms det lämpligt att lakvatten från deponerade massor får infiltrera till kringliggande mark och 

avrinna utan att speciella diken anläggs för hantering och avledning av lakvatten från deponerade 

massor. 

Avfallsklassificering 
Vid klassificering av avfall föreskriver avfallsförordningen (2020:614) i 2 kap. 2 § att för klassificering 

av avfall som farligt, eller icke farligt, ska bilaga III till direktiv 2008/98/EG följas. Av ”Kommissionens 

tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering av avfall (2018/C 124/01” bilaga tre följer 

att ett avfall klassas som farligt om det uppvisar farliga egenskaper enligt HP1 till och med HP15. För 

mineraler och jord beaktas endast följande toxiska egenskaper: 

• HP4 (Irriterande) 

• HP6 (akuttoxisk) 

• HP7 Cancerframkallande  

• HP10 (Reproduktionstoxisk)  

• HP11 (Mutagent) 

• HP14 (Ekotoxiskt).  

Övriga faroegenskaper, brand, explosion med mera beaktas inte då mineraler och jord inte uppvisar 

sådana egenskaper som är att betrakta som farliga.  

I Tabell 2 i Bilaga 1 framgår analys av prover som tagits av geolog av de mineraler som planeras att bli 

till sidoprodukt, eller utvinningsavfall vid bristande avsättning. De olika mineralen ligger insprängda i 

kalkstensberget, varför de inte kommer att föreligga i ren form, utan de föreligger i blandning med 

varandra.  

Av ”Kommissionens tillkännagivande om vägledning av klassificering av avfall” i bilaga 3 framgår att 

för att ett avfall ska betraktas som farligt enligt någon av ovan listade tillämpliga farliga 

egenskaperna (faroangivelsekod i familj H300 (hälsofarliga) och familj H400 (Ekotoxiska)) ska 

koncentrationen av enskilt ämne överstiga 0,1 % (1 000 ppm). Vad avser Gåsgruvans verksamhet 

gäller det de tungmetaller som gulmarkerats i Tabell 2 i Bilaga 1. Alternativt att summan av dessa 

ämnen överstiger 0,25 % (2 500 ppm). Ingen enskild halt, eller summan av tungmetallerna inom 

gulmarkerat fält i Tabell 2, överstiger dessa gränser. Enligt denna metodik är avfallen att betrakta 

som icke farligt avfall.  

I Tabell 3 i Bilaga 1 framgår att prover av kalksten, sidoberg och jord från upplag innehåller 

gränsvärden för inert avfall vad avser lakning av metaller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 

deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av 

avfall (NFS 2004:10). Vad avser uran i lakvatten från jord och morän innehålls WHO:s 



   
rekommenderade gränsvärde för dricksvatten, 0,03 mg/l, med god marginal för L/S 10 (0,0057 mg/l), 

se Tabell 3 i Bilaga 1. Sammantaget bedöms därför bergmaterial, jord och morän uppfylla kriterierna 

för inert avfall enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall.  

I Tabell 1 i bilaga 1 sammanfattas bedömning av avfallsklassning, avfallskod med mera för fallande 

restprodukter från Gåsgruvans verksamhet, varav en viss andel förväntas bli till utvinningsavfall enligt 

definitioner i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall. 

Olycksrisker 
Riskanalys har genomförts för avfallsanläggningen. Endast en risk har identifierats, vilket är risk för 

skred. För att minimera risken kommer skyddsåtgärder enligt följande vidtas: 

• Upplagen kommer att släntas i lutning 1:3, eller med mindre lutning, vilket är väsentligt 

mindre än den rasvinkel på 1:2 som i övrigt anses vara gällande för att undvika ras med 

massor av jord och morän. Denna risk bedöms därför som liten. 

• De markområden som tas i anspråk för upplag består i huvudsak av tunna lager av jord och 

morän på berg, samt att markförhållandena generellt sett är någorlunda plana. För den 

händelse något delområde är sankt kommer stabiliserande berg att läggas i botten av 

upplagen, varför risk för skred bedöms som liten. 

De avfallsslag som ska lagras är att betrakta som inerta och icke farligt avfall (stubbar). Anläggningen 

betraktas därför inte som en riskanläggning enligt förordning (2013:319) om utvinningsavfall. 

Kontrollprogram 
Kontroll av avfallshanteringsanläggningen samordnas med Gåsgruvans verksamhet och föreslås 

omfatta mätning av grundvattennivåer, analys av grundvatten i grundvattenrör, analyser av 

länshållningsvatten samt recipientkontroll. Förslag till kontrollprogram vad avser vatten återges 

nedan: 

Kontinuerlig flödesmätning av utgående länshållningsvatten fortgår liksom idag. 

Fortlöpande provtagning och kemiska analyser sker med parametrar motsvarande de som 

undersökts i baslinjestudie av länshållningsvatten och recipienter. Provtagning av ytvatten sker vid 

fem olika stationer fyra gånger per år: 

• Bäck inlopp Gåstjärn  

• Utlopp länshållningsdamm  

• Nära inlopp till Rävbäcken i nytt dike från Kotjärn 

• Rävbäcken vid Gammelkroppavägen  

• Nedströms liggande vattenförekomsten Stampbäckens inlopp  

Vidare föreslås provtagning av lakvatten ske två gånger per år. Provtagning görs vid befintligt 

grundvattenrör installerat nedströms bergupplag invid Kotjärn och vid befintligt grundvattenrör 

nedströms jordupplag invid Rävbäcken.   

Provtagning och kemiska analyser utförs en gång per år på grundvatten från två borrade brunnar 

inom verksamhetsområdet samt, om fastighetsägare medger tillträde, från närliggande brunnar i 

nordost och i sydväst om verksamhetsområdet. 



   
Vidare föreslås att grundvattennivåer pejlas kontinuerligt med diver i brunnar i närliggande 

fastigheter Nyhyttan 1:39 och Yngshyttan 1:56. Provtagning i brunnarna förutsätter att 

fastighetsägare medger installation och underhåll. Grundvattennivå loggas även med diver i en av 

bolagets dricksvattenbrunnar på området och i grundvattenrör vid bergupplag i söder samt vid 

jordupplag. 

Erforderlig mätfrekvens utvärderas tillsammans med tillsynsmyndighet efter fyra års drift av 

kontrollprogrammet.  

Stängning av avfallshanteringsanläggningen 
Anläggningen stängs när upplagen inte längre fylls på med material samt när släntlutningar på upplag 

ligger inom 1:3, eller mindre brant. Vidare att plantering av växtlighet utförts enligt de planer som 

fastställs vid tidpunkt för stängning och att åtgärderna har godkänts av tillsynsmyndigheten. 

 

SMA Mineral AB/Miljö 

Leif Norlander



   
         BILAGA 1:1 

Tabell 1 – Avfallskaraktärisering Gåsgruvan, SMA Mineral Persberg AB       

 

Ofyndigt berg, kalksten 
med inslag av diabas, 
skiffer, leptiter och skarn  Stubbar  Jord, morän Torv 

Ursprung uppkomst 

Sidoberg som bryts för att 
vidga brottet av 
säkerhetsskäl, eller berg 
med bristande kvalitet 

Avverkning av skog i 
områden för 
avbaning och 
jordschakt för ökad 
säkerhet utmed 
gruvans västra sida. 

Avbaning och 
jordschakt för ökad 
säkerhet utmed 
gruvans västra sida. 

Avbaning och 
jordschakt för ökad 
säkerhet utmed 
gruvans västra sida. 

Hantering nuläge Läggs på upplag/deponi 
Flisas, eller läggs på 
upplag/deponi Läggs på upplag/deponi Läggs på upplag/deponi 

Hantering vid nytt 
tillstånd Läggs på upplag/deponi 

Flisas, eller läggs på 
upplag Läggs på upplag/deponi Läggs på upplag/deponi 

Lukt Ingen Ingen Jord Jord 

Färg Grå Grå Gråbrun Gråbrun 

Fysikalisk form 
Partiklar varierande 
storlek 0–1000 mm 

Stubbar, hela eller 
trasiga 

Finkorniga partiklar, 
<0,5 mm 

Finkorniga partiklar, 
<0,5 mm 

Permeabilitet för vatten Hög Hög 1*10-6 - 1*10-7 m/s Packat <1*10-7 m/s 

Avfalls-kod 01 01 02 02 01 07 01 01 02 01 01 02 
Farligt avfall (FA)/ 
Ickefarligt avfall (IF) Inert 
avfall (IA) IA IF IA IF 

Krävs extra 
säkerhetsåtgärder vid 
deponi Nej Nej Nej Nej 

Kan avfallet återvinnas Ja Varierar Ja Ja 

Genereras regelbundet Ja Ja Ja Ja 



   
         BILAGA 1:2 

Tabell 2 – Analys av mineraler från Gåsgruvan som till del kommer att läggas på upplag och bli utvinningsavfall som ofyndigt berg.  

 

  

OP21-

00033-1

OP21-

00033-2

OP21-

00033-3

OP21-

00033-4

OP21-

00033-5

OP21-

00033-6

OP21-

00033-7

OP21-

00034-1

OP21-

00034-2

OP21-

00034-3

OP21-

00034-4

OP21-

00034-5

OP21-

00034-6

OP21-

00034-7

210330 210330 210330 210330 210330 210401 210222 210330 210330 210330 210330 210330 210401 210401

2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12

Rödaktig 

Kalksten 

Prov 1

Rödaktig 

Kalksten 

Prov 4

Ren 

Kalksten 

Prov 5

Ren 

Kalksten 

Prov 7

Rödfärgad 

Kalksten 

Prov 10

Rödfärgad 

Kalksten 

Prov 11

Provtagning 

30 m nivå 

Prov 14

Diabas Prov 

2

Skiffer Prov 

3

Epidot? 

med granit i 

metabasit 

Prov 6

Skiffer Prov 

8

Greiss-

Granit Prov 

9

Hematit-

Klorit från 

skarn Prov 

12

Leptit Prov 

13

Jordupplag 

Gåsgruvan MKM* KM*

CaO-total (%) 52,87 51,88 52,69 54,7 42,83 48,57 51,63 12,26 8,72 13,99 8,73 0,56 4,51 8,18

MgO (%) 1,83 2,08 2,61 0,74 7,74 3,38 3,25 7,9 11,31 1,11 4,01 0,38 27,67 4,39

Fe2O3 (%) 0,29 0,79 0,2 0,12 1,1 0,55 0,44 15,2 12,1 6,99 14,6 1,88 10,4 2,68

SiO2 (%) 2,84 3,65 0,81 0,88 8,51 9,67 2,94 46,53 46,82 50,47 53,66 75,98 38,36 64,72

Al2O3 (%) 0,47 0,6 0,2 0,08 1,63 2,1 0,61 11,8 14,01 19,11 11,09 11,04 9,14 9,87

MnO (%) 0,2 0,14 0,06 0,22 0,38 0,1 0,09 0,24 0,21 0,07 0,22 <0,01 0,17 0,2

P2O5 (%) <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,16 0,07 0,03 0,35 0,01 0,06 0,07

TiO2 (%) 0,02 0,03 <0,01 <0,01 0,04 0,04 0,02 1,15 0,72 0,16 1,53 0,14 0,45 0,29

K2O (%) 0,02 0,02 <0,01 <0,01 0,1 0,08 <0,01 0,58 0,7 1,48 0,71 4,46 0,06 4,98

S (%) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 <0,005 <0,005 0,023 0,013 <0,005 0,086 <0,005 <0,005 <0,005

LOI (%) 41,29 40,55 43,28 43,08 37,2 35,2 40,89 0,75 1,58 1,09 0,83 0,43 8,7 0,15

Al (ppm) 1700 2000 410 60 4500 7400 1800 5000 12000 5000 6400 3600 26000 470

As (ppm) <0.45 0,82 <0.45 <0.45 <0.45 1,2 <0.45 2,2 0,68 0,79 1,3 0,91 <0.45 0,93 < 2,8 25 10

Cd (ppm) 0,13 <0.090 <0.090 <0.090 <0.090 <0.090 <0.090 0,09 <0.090 <0.090 <0.090 <0.090 <0.090 <0.090 < 0,55 12 0,8

Co (ppm) <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 10 15 <2.3 16 <2.3 20 <2.3 5.2 35 15

Cr (ppm) <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 4,3 <2.3 <2.3 30 51 45 42 73 85 19 51 150 80

Cu (ppm) <2.3 <2.3 <2.3 3 4,2 <2.3 <2.3 27 340 <2.3 74 <2.3 5,6 <2.3 8.3 200 80

Hg (ppm) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 < 0,050 2,5 0,25

Ni (ppm) <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 <2.3 12 24 <2.3 13 2,4 41 <2.3 6.6 120 2,3

Pb (ppm) 4,8 <4.5 <4.5 <4.5 8,2 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 7,6 <4.5 <4.5 17 400 50

V (ppm) <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 40 34 11 46 <9.0 12 <9.0 38 200 100

Zn (ppm) 19 19 <9.0 <9.0 42 18 21 15 38 <9.0 24 12 130 <9.0 44 500 250

U (ppm) <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 5,7 1,2 <0,9 <0.9 <0.9 <0.9 2,1 3,4 2,6 <0.9 4,5 NA NA

Summa 

tungmetalller (ppm) 24 20 0 3 64 20 21 136 503 57 218 99 296 20 155

*) Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark

Provnr.

Provtagningsdag/vecka

Registreringsdatum

Märkning
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Tabell 3 – Lakvattenanalys av prover på kalksten, sidoberg och jord och morän från upplag 

 

Gräns för att klassificera avfall enligt NFS 2004:10 så som

Inert Ickefarligt Farligt

Eurofins provnummer 177-2021-07120475 177-2021-07120478 177-2021-07120481

Provtagningsdatum 2021-03-30 2021-03-30 2021-07-07

Ankomstdatum 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-12

Provpunkt
Kolonntest Kalksten 

Gåsgruvan

Kolonntest Sidoberg 

Gåsgruvan

Kolonntest Jordupplag 

Gåsgruvan

Provmärkning OP21-00033-8 Kalksten OP21-00034-8 Sidoberg Jordupplag Gåsgruvan

Arsenik As  L/S=0,1 - (mg/l) <0,010 <0,010 <0,010 0,06 0,3 1

Arsenik As L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,050 <0,050 <0,050 0,5 2 25

Bly Pb L/S=0,1 - (mg/l) <0,050 <0,050 <0,050 0,15 3 15

Bly Pb L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,050 <0,050 <0,050 0,5 10 50

Kadmium Cd L/S=0,1 - (mg/l) <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,02 0,3 1,7

Kadmium Cd L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,0040 <0,0040 <0,0040 0,04 1 5

Klorid  L/S=0,1 - (mg/l) 45 72 24 460 8500 15000

Klorid L/S=10 - (mg/kg Ts) <10 20 <10 800 15000 25000

Konduktivitet (1:a uttag) - (mS/m) 26 54 50 NA NA NA

Konduktivitet (2:a uttag) - (mS/m) 4.1 7.6 9.2 NA NA NA

Koppar Cu L/S=0,1 - (mg/l) <0,10 <0,10 <0,10 0,6 30 60

Koppar Cu  L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,20 <0,20 <0,20 2 50 100

Krom Cr L/S=0,1 - (mg/l) <0,050 <0,050 <0,050 0,1 2,5 15

Krom Cr L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,050 <0,050 <0,050 0,5 10 70

Kvicksilver Hg L/S=0,1 - (mg/l) <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,002 0,03 0,3

Kvicksilver Hg L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,0012 <0,0012 <0,0012 0,01 0,2 2

Nickel Ni L/S=0,1 - (mg/l) <0,10 <0,10 <0,10 0,12 3 12

Nickel Ni L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,040 <0,040 <0,040 0,4 10 40

pH (1:a uttag) 7.9 8.1 8.0 NA NA NA

pH (2:a uttag) 8.1 8.0 8.2 NA NA NA

Sulfat L/S=0,1 - (mg/l) 7,4 98 81 1500 7000 17000

Sulfat L/S=10 - (mg/kg Ts) <10 86 13 10000 20000 50000

Temperatur (1:a uttag) - (°C) 21.6 23.1 22.3 NA NA NA

Temperatur (2:a uttag) - (°C) 22.1 20.7 20.9 NA NA NA

Ts för lösta ämnen L/S=0,1 - (mg/l) 310 430 260

Ts för lösta ämnen L/S=10 - (mg/kg Ts) <800 <800 1200 4000 60000 100000

Uran U (end surgjort) Uttag 1 - (mg/l) 0,000021 0,00012 0,043 NA* NA* NA*

Uran U (end surgjort) Uttag 2- (mg/l) 0,000 0,000023 0,0057 NA* NA* NA*

Zink Zn L/S=0,1 - (mg/l) <0,50 <0,50 <0,50 0,04 15 60

Zink Zn  L/S=10 - (mg/kg Ts) <0,40 <0,40 <0,40 0,1 50 200

NA*) Gränsvärde saknas för Uran i lakvattentest enligt NFS 2004:10. WHO rekommenderar ett gränsvärde av 0,03 mg/l för dricksvatten, vilket också är den nivå som 

enligt SLVFS 2001:30 (Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) utgör gräns för rekommendation om att vidta åtgärder.
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