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1. Inledning  
SMA Mineral Persberg AB (SMA Mineral) avser att ansöka om förnyat och utökat tillstånd för den 

befintliga bergtäkten Gåsgruvan.  

Den sökta verksamheten är tillståndspliktig bland annat enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251), och ska därför antas medföra en betydande miljöpåverkan (se 6 § första stycket 2 b § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966)). Samrådet är följaktligen ett avgränsningssamråd, och 

avser att utreda hur ansökans miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas. 

Denna samrådsredogörelse sammanfattar samrådsprocessen. 

2. Samrådsförfarande 
Information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till samråd publicerades i Nya 

Wermlands Tidningen, Värmlands Folkblad och Filipstads tidning 2021-05-18. Kopia av annons 

bifogas i Bilaga 1. 

Fullständigt samrådsunderlag (Bilaga 2) skickades till Länsstyrelsen i Värmlands län och Filipstads 

kommun cirka 3 veckor före samrådsmötet. Ett förkortat samrådsunderlag med särskild inbjudan 

(Bilaga 3) skickades till fastighetsägare inom cirka 1 km radie från verksamheten samt 

hembygdsförening, ornitologiska och botaniska föreningar inom Värmlands län.  

Samrådsunderlag har även skickats till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, MSB, 

Trafikverket, Havs-och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen och SGU med inbjudan till att 

delta i samrådet. 

Muntligt samrådsmöte med myndigheterna genomfördes 2021-06-02 kl. 13-16 via Teams på grund 

av rådande situation med Covid-19, där representanter från länsstyrelsen deltog. Inga representanter 

från Filipstads kommun kunde delta på mötet, de har däremot informerats om vad som diskuterades 

på mötet i efterhand. Protokoll från mötet bifogas i Bilaga 4. 

Ett muntligt samrådsmöte med allmänheten har ej hållits, på grund av rådande situation med Covid-

19. Ett fysiskt möte har dock hållits med de närmsta fastigheterna. Protokoll från mötet bifogas i 

Bilaga 5. 

Tillfälle att yttra sig och ställa frågor i ärendet erbjöds till och med 2021-06-11. 

3. Synpunkter och bemötanden 
Under samrådsmötena inkom frågor och yttranden, som besvarades av SMA Minerals företrädare 

enligt bifogade protokoll i Bilaga 4 och Bilaga 5.  

I kommande kapitel hanteras de yttranden som inkommit brevledes från myndigheter, föreningar 

och allmänheten. Samtliga yttranden kan läsas i Bilaga 6. SMA Mineral åtar sig att med ledning av 

inkomna synpunkter förtydliga berörda ämnesområden i kommande miljökonsekvensbeskrivning och 

ansökan. 

3.1. Yttrande myndigheter och föreningar 

3.1.1. Länsstyrelsen i Värmlands län 
Förutom vad som sades på samrådsmötet, som finns noterat i protokollet, har länsstyrelsen 

förtydligat att påverkan på respektive art som är fridlyst ska undersökas, ansökan ska tydligt visa vilka 

skyddade arter, med storlek på populationer som kommer att påverkas, samt beskriva hur påverkan 

på skyddade arter ska undvikas. Länsstyrelsen undrade om flytt av käppkroksmossa är aktuellt igen 

eller om flytt av andra arter kan komma att bli aktuellt. Länsstyrelsen informerar även att bolaget 
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behöver förhålla sig till eventuell ny praxis inom artskyddet, gällande skydd av individer efter tolkning 

av EU-domstolens avgörande i förenade målen C-473/19 och C-474/19.  

Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att den akvatiska naturmiljön inventeras inför de åtgärder 

som planeras, inventeringen bör omfatta bottenfauna och vattenlevande organismer såsom fisk, 

groddjur, blodigel och musslor. Detta behövs för att kunna bedöma påverkan av de förändringar som 

planeras för Igeltjärn. Inventeringen bör omfatta Igeltjärnen, Kotjärnen, Rävbäcken samt 

vattendragen mellan Malmbergtjärnen – Kotjärnen, Kotjärnen – Igeltjärnen och Igeltjärnen - 

Rävbäcken.  

Förutom vad som framgår av protokollet anser Länsstyrelsen att det i MKB:n bör bedömas ifall de 

planerade utvinningsavfallsanläggningarna kan komma att påverka vattenkvaliteten i närliggande 

vatten såsom Kotjärn samt i nedströms liggande vattendrag. 

SMA Mineral kommer att hantera länsstyrelsens synpunkter i kommande ansökningshandlingar. 

3.1.2. Filipstads kommun 
Filipstads kommun svarar att de i nuläget inte har några frågor eller synpunkter, men att de fortsatt 

vill vara informerade och att det kommer ny kontaktperson framöver. 

3.1.3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
MSB önskar en redovisning av om planerad verksamhet kommer att omfattas av lagen (1999:381) 

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. 

Sevesolagstiftningen, eller inte. Om planerad verksamhet kommer omfattas av lagen ska enligt 22 

kap. 1 § punkt 6 i miljöbalken ett handlingsprogram och en säkerhetsrapport finnas med i 

ansökningshandlingarna. 

Vidare önskar MSB att en redovisning av de risker som kan finnas i planerad verksamhet och vilka 

konsekvenser som skulle kunna uppstå samt vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som planeras 

för att minska riskerna. Även risk för stenkast i samband med sprängning samt vilka områden som 

kan beröras ska redovisas. 

SMA Mineral kommer att hantera MSB:s synpunkter i kommande ansökningshandlingar. 

3.1.4. Sveriges geologiska undersökning, SGU 
Området Gåsgruvan är utpekat som ett riksintresse för värdefulla ämnen och mineral enligt 

Miljöbalkens 3kap 7§ (Dnr 46-889/2010). Det innebär att det för kalkstensberggrunden inom 

området finns ett särskilt exploateringsintresse. Inom riksintresseområden för värdefulla ämnen och 

mineral får man inte planera för eller lämna tillstånd till andra verksamheter som kan förhindra eller 

påtagligt försvåra ett utnyttjande av mineralresurserna. SGU anser att området Gåsgruvan innehåller 

värdefulla industrimineral och att det därför är viktigt att inte påtagligt försvåra det avsedda 

utnyttjandet av marken, utvinning av industrimineral. En täkt inom ett område som är klassat som 

riksintresse måste i övrigt genomgå samma miljöprövning som andra täkter. 

I samrådsfasen lämnar SGU i regel inte platsspecifika yttranden, utan vi hänvisar till den information 

om täktverksamhet som finns på SGUs hemsida och som kan användas som stöd vid ansökan om 

täktverksamhet. 

3.1.5. Skogsstyrelsen 
Inga biotopskydd berörs varför Skogsstyrelsen inte har några synpunkter.  

3.1.6. Värmlands botaniska förening 
Föreningen har ställt flertalet detaljfrågor om underlaget samt om upplagsområden som planeras. 
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SMA Mineral har besvarat föreningens frågor. 

3.2. Myndigheter som avstår från att lämna yttrande 
• Naturvårdsverket 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Trafikverket 

4. Yttrande från allmänheten 
Andemeningen i de flesta yttranden från allmänheten är en oro för ökade bullernivåer, vibrationer, 

ändrad landskapsbild, damm, påverkan på grundvattnet och deras privata brunnar. 

SMA Mineral kommer att arbeta för att hitta en så bra lösning som möjligt för samtliga. Utförligare 

utredningar beträffande eventuell påverkan på grundvattnet kommer att göras, samt buller och 

landskapsbild. 



Bilaga 1 
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Sammanfattning 

SMA Mineral Persberg AB:s ansöker om förnyat och utökat tillstånd för den befintliga bergtäkten 

Gåsgruvan. Nuvarande täkttillstånd är giltigt fram till och med 2023-04-28. Fastigheten bedöms vara 

en lämplig lokalisering för fortsatt täktverksamhet bland annat eftersom den är ianspråktagen för 

ändamålet sedan lång tid tillbaka. 

Planerad verksamhet syftar till att bryta, förädla och sälja upp till max 500 000 ton/år kalksten, max 

350 000 ton/år sidoberg och 300 000 m3 jord enstaka år. Normalår begränsas produktionen och 

försäljning till max 300 000 ton/år kalksten, 300 000 ton/år sidoberg och 300 000 m3 jord. Under ett 

normalår lastas som mest 500 000 ton produkter ut. 

För att fortsätta kalkstensbrytning på lång sikt är dagbrottets storskaliga stabilitet och säkerhet en 

central del i den framtida planeringen. Många åtgärder och arbeten genomförs för att förbättra 

säkerheten och bergets stabilitet i dagbrottet. 

Verksamhetsområdet angränsar till skogsmark i samtliga riktningar förutom i norr där verksamheten 

gränsar mot riksväg 63. Bostäder ligger med närmsta avstånd på cirka 500-700 m från 

verksamhetsområdets mitt. Närmaste större samhälle är Persberg som ligger cirka 2 km från 

verksamheten. Sjön Yngen ligger cirka 1 km öst om verksamheten och Gåstjärnen, Kotjärnen samt 

Igeltjärnen i nordlig, sydlig respektive västlig riktning. 

Planerad verksamhet påverkar omgivande miljö på flera sätt. Utredningar kommer att genomföras 

bland annat i syfte att ta reda på i vilken omfattning skyddsåtgärder krävs för att minska eventuell 

negativ påverkan på omgivande miljö. 
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1. Administrativa uppgifter  

Huvudman: 
SMA Mineral Persberg AB 

Box 329 

682 27 Filipstad  

 

Organisationsnummer: 556363-2338 

Bolagets kontaktpersoner: 
Platschef Jesper Samuelsson,  

070-284 35 09, jesper.samuelsson@smamineral.com 

Miljöchef Robert Gräsberg, 

070-634 62 63, robert.grasberg@smamineral.com 

Verksamhetskod: B 10.11, C 10.50 

Fastighetsbeteckning: 
Yngshyttan 1:337 samt att avtal har upprättats om 

köp av del av fastigheten Filipstad Nyhyttan 1:46 

 

Latitud (SWEREF 99 TM): 

Longitud (SWEREF 99 TM): 

N: 6622095 

E: 456701 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Värmlands län 

Tillståndsgivande myndighet: Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Län: Värmlands län 

Kommun: Filipstads kommun 

Samordnande av dokument: 
Kristina Emilsson  
TEMA Miljö 
Trädgårdsgatan 2A 
784 34 BORLÄNGE 
070-391 54 93 
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2. Syfte 
Syftet med detta dokument är att utgöra samrådsunderlag inför SMA Mineral Persberg AB:s ansökan 

om förnyat och utökat tillstånd för den befintliga bergtäkten Gåsgruvan. Den sökta verksamheten är 

tillståndspliktig bland annat enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och ska därför 

antas medföra en betydande miljöpåverkan (se 6 § första stycket 2 b § miljöbedömningsförordningen 

(2017:966)). Samrådet är följaktligen ett avgränsningssamråd, och avser att utreda hur ansökans 

miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas. 

3. Befintligt tillstånd 
Nuvarande täkttillstånd är beslutat av Länsstyrelsen i Värmland 2003-04-28 (dnr 541-2013-02). 

Tillståndet är giltigt fram till och med 2023-04-28.  

4. Lokalisering 
Verksamheten är belägen på fastigheten Yngshyttan 1:337 i Filipstads kommun.  

 

Figur 1: Lokalisering av Gåsgruvan, i bilden markerad med en röd ring. (Karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket 2021-
04-27). 

Fastigheten bedöms vara en lämplig lokalisering för fortsatt täktverksamhet, eftersom den är 

ianspråktagen för ändamålet sedan lång tid tillbaka. Kalkstensbrytning har pågått i området sedan ca 

1850. Dessförinnan bröts även järnmalm. Verksamhet finns omnämnd i området redan på 1400-talet. 

Avtal har träffats med ägare (Stora Enso AB) om köp och ansökan om fastighetsreglering, vilken 

lämnas in inom kort, av del av fastigheten Filipstad Nyhyttan 1:46 för förvärv och expansion av bryt- 

och verksamhetsområde. Detta för utvidgning av områden för upplag av sidomaterial som 

avbaningsmassor, jord och gråberg. 
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5. Nuvarande verksamhet 
Verksamheten syftar till att bryta, förädla och sälja kalksten och sidoprodukter så som sidoberg samt 

avbaningsmassor i form av jord. Ett flertal olika arbetsmoment krävs för att framställa produkterna: 

- Avverkning av skog och avbaning. 

- Borrning inför sprängning. 

- Sprängning för att losshålla berg. 

- Skutknackning av block som är för stora för krossarna. 

- Krossning av material till mindre fraktioner. 

- Siktning, sortering till olika storleksfraktioner. 

- Torkning av fraktionerna för att kunna uppnå rätt fuktkvot om cirka 3 %. 

- Malning av material. 

- Interna transporter av olika material. 

- Lagerhållning av material. 

- Deponering av utvinningsavfall i form av sidoberg och jord. 

- Uttransport av produkter. 

 

Figur 2: Karta över nuvarande brytområde enligt gällande tillstånd. (Karta källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-04-19). 
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Vid brytning av kalksten borras ett antal hål i berget vari sprängmedel appliceras i en mängd som 

beräknas motsvara cirka 0,2 kg sprängmedel/ton brutet berg. Vid en årlig produktionstakt av 400 000 

ton brutet berg uppgår förbrukning av sprängmedel till cirka 90 ton/år.  

Sprängning sker med sprängladdningar i form av en slurry/emulsion. Viss del av sprängmedlet som 

används finns i eget förråd, men övervägande del av sprängmedlet som används levereras direkt 

med bulkbil i samband med sprängningar. Sprängförråd finns idag i ett bergrum, se Figur 3. 

 

Figur 3: Röd ring visar placering av nuvarande sprängförråd, rosa färg visar hur tunnlarna sträcker sig i närområdet kring 
förrådet. (Bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-04-19). 

Sprängning varieras utefter stenens kvalitet och bergets beskaffenhet, vilket skapar pallhöjder på 

olika nivåer. 

Efter sprängning krossas och sorteras materialen till olika fraktionsstorlekar med hjälp av en 

larvburen mobil krossanläggning och ett mobilt sorteringsverk. Krossning och sortering av kalksten 

placeras vanligen nere i brottet under dess omgivande marknivå. Detta gäller även vanligen för 

krossning och sortering av sidoberg. Denna verksamhet kan dock i vissa tillfällen ske på naturlig 

marknivå utanför dagbrottet. Krossad stenråvara transporteras sedan till planlager, tältlager eller 

direkt till vidareförädling.  

Cirka 40 % av den årliga produktionen av kalksten vidareförädlas i form av torrmalning, torkning och 

sortering. Torkning av material sker med hjälp av en roterande torktrumma och görs i syftet att få en 

slutprodukt med en bestämd fukthalt på cirka 3 % för att kunna hanteras som en dammfri produkt. 

Malning sker i en stångkvarn där färdigt material förvaras i silos och lastas ut med bulkbil eller går 

vidare till en anläggning där materialet förpackas i storsäckar. 
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Vid brytning bildas länshållningsvatten som består av inläckande grundvatten och direkt nederbörd. 

Vattnet måste länshållas, vilket sker via pumpar som pumpar upp vattnet till en klarningsdamm. Från 

klarningsdammen går vattnet ut i Rävbäcken och vidare till recipient.  

 

Figur 4: Gul linje visar pumpledning och dike som finns ovan mark, orange linje visar pumpledning som finns i gamla 
tunnelsystem under jord. Röda ringar visar var pumpgroparna ligger, blå linje visar var allt länshållningsvatten pumpas och 
rosa linje visar utloppet från klarningsdammen till Rävbäcken. (Bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-04-19). 

I verksamheten används ett antal olika arbetsmaskiner i produktionen så som: 

• Borrigg för prospekteringsborrning och hål inför sprängning. 

• Grävmaskin för schaktning. 

• Hjullastare för flytt av massor och material. 

• Dumpers för transport av massor till kross och från kross till upplag. 

• Mobil och eventuell fast installation av krossverk. 

• Mobil och eventuell fast installation av sorterverk och stackläggare. 

• Kvarnanläggning för malning av material till finfraktion. 

• Torkanläggning för torkning av brutet material. 

• Säckningsanläggning för att förpacka färdig produkt. 

Tillkommer hjälputrustning för verksamheten så som: 
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• Kompressor för tryckluft. 

• Pumpar för länshållning av gruva. 

Vid tankning och eventuellt underhållsarbete på maskiner som måste utföras ute i täkten används 

spillplåtar för att undvika spill av olja och drivmedel. 

Tvättning av maskiner sker när så är möjligt på hårdgjord yta som fångar upp vatten som får passera 

oljeavskiljare innan vatten avleds till sedimentationsdamm. 

6. Planerad verksamhet 
Planerad verksamhet syftar till att bryta, förädla och sälja upp till max 500 000 ton/år kalksten, max 

350 000 ton/år sidoberg och 300 000 m3 jord enstaka år. Normalår begränsas produktionen och 

försäljning till max 300 000 ton/år kalksten, 300 000 ton/år sidoberg och 300 000 m3 jord. Totala 

uttransporter från området bedöms inte under normalår överstiga 500 000 ton.  

Totalt uttag avser maximalt 8 000 000 ton kalksten, maximalt 5 000 000 ton sidoberg och maximalt 

1 500 000 m3 jord.  

De volymer sidoberg och jord som inte kan säljas lagras i upplag. Dessa upplag utformas som 

deponier för inert utvinningsavfall i det fall avyttring som produkt inte kan ordnas. Detta för att 

undvika flytt av materialen.  

6.1. Behov och efterfrågan 
I Gåsgruvan är huvudprodukten kalksten i olika storlekssorteringar och malda fraktioner. 

Användningsområden för produkterna är filler till asfalt och betong, rökgas- och vattenrening, sjö- 

och jordbrukskalkning samt som pigment till pappersindustrin. Vidare används så kallat sidoberg för 

anläggningsändamål, tex vägar och hus. Jord efterfrågas för anläggningsändamål och morän från 

jordschakt kan komma att användas som tätkärna vid underhåll och nyanläggning av dammar. 

6.2. Brytplan 
Kalkstensfyndigheten ligger i nordlig-sydlig riktning, som en långsträckt smal skiva stående på 

högkant. I väster lutar skivan cirka 70 grader från horisontalplanet med utbredning i djupet i västlig 

riktning, se Figur 5 nedan. 

 

Figur 5: Principskiss från ett tvärsnitt av Gåsgruvans blockmodell med blick i nordlig riktning. Mörkblå färg illustrerar 
kalksten av den kvalitet som efterfrågas med en faktor motsvarande cirka 2,5 ggr efterfrågan av den mängd av den kvalitet 
som symboliseras med ljusblå färg. Rött illustrerar kalksten med hög halt av andra mineraler med begränsad efterfrågan, 
delvis sidoberg. Vitt i väster utgörs av jord, morän och sidoberg. (Bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-03-31). 
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Inom det nuvarande definierade brytområdet kan endast begränsad mängd kalksten tas ut som 

täcker de behov som föreligger. Detta beroende på att fördjupning ned till brytdjup (nuvarande 

tillstånd på 100 m.ö.h) inte kan utföras utan att speciella åtgärder för att säkra stabilitet i den västra 

kanten.  

I dag är gruvan utbruten till nivå 145 m.ö.h., en fördjupning till nivå 130 m.ö.h. och eventuellt senare 

ner till 100 m.ö.h. kan inte genomföras utan att den västra sidan av dagbrottsväggen säkras mot ras 

för att minimera risken för att en allvarlig olycka sker. Sten av god kvalitet finns på djupet, men den 

är inte tillgänglig utan att brottet vidgas utanför dagens brytgräns.  

På den östra sidan av dagbrottet planeras en vidgning av brottet i sidoberget med syftet att placera 

körvägar och annan infrastruktur utanför kalkstenskroppen och nyttja all brytvärd kalksten. På den 

västra sidan planeras en vidgning av dagbrottet med syftet att möjliggöra en sänkning av nuvarande 

pallhöjd längst den västra sidan av dagbrottet. Pallhöjderna kommer på sikt variera mellan 10–20 

meter.  

 

Figur 6: Flygbild över Gåsgruvan med benämningar på olika områden runt dagbrottet. (Bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 
2021-03-31). 

Det finns olika alternativ för framtida brytning, vilka beskrivs i punkterna 1–5 nedan. 

1. Dagbrottet utformas likt nuvarande brytplan och en begränsad jordschakt i väster genomförs 

i syfte att sänka och ta ned pallhöjden i väster till 170 m.ö.h. Detta medför att en fördjupning 
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kan göras som frigör stenråvara för cirka 26 år leverans av material. Maximalt brytdjup skulle 

då vara 100 m.ö.h. Detta kräver dock att Igeltjärn töms och tas bort samt att bryt- och 

verksamhetsområdets gräns flyttas, se en schematiskt bild av planerad verksamhet i Figur 7. 

 

Figur 7: Karta med inritade nya gränser för planerat bryt- och verksamhetsområde. (Bild källa: SMA Mineral 
Persberg AB, 2021-05-04). 

Kalkens kvalitet varierar kraftigt inom dagbrotten. För att uppfylla de hårda kvalitetskrav som 

finns på produkterna som lämnar Gåsgruvans område är det en förutsättning att material 

från olika platser i brottet blandas för att uppnå en jämn kvalité. Detta innebär i praktiken att 

brytning inte kan fokuseras till ett separat område. Gruvans långsiktiga produktbalans gör 

det omöjligt att uppfylla de kvalitetskrav som finns om inte material blandas från olika 

platser.  

 

För att matcha de kvalitetskrav som finns är det viktigt att stora delar av dagbrottet är 

tillgängligt för brytning. För att möjliggöra flera öppna brytfronter samtidigt krävs att en 

jordschakt genomförs. Det finns därför ett behov att öka upplagsytorna och Gåsgruvans 

nuvarande fastighetsområde behöver därmed utökas. Ytorna för upplag är av stor vikt för att 

kunna hantera produktbalansen mellan kalksten, sidoberg och jordschakt. Markområdet som 

avses tas i anspråk för upplag av utvinningsavfall i form av sten och jord framgår i Figur 8 

nedan. 
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Figur 8: Markområden som är markerade med ljusblått är områden som i avtal med Stora Enso kommer att köpas 
för att där kunna ha upplag av utvinningsavfall. Rödmarkerade områden är naturvärden som påträffats i området. 
(Karta källa: SMA Mineral Persberg AB 2021-03-31). 

De jordmassor som ska hanteras i samband med en sänkning av den västra slänten skulle 

teoretiskt kunna placeras i de norra delarna av brottet i takt med att brytvärd råvara tas ut. 

Detta är något som inte kan genomföras på kort sikt då det finns stora mängder med  

kalksten kvar att bryta, men finns med i planer på inför framtida brytning. 

 

 

Figur 9: Röd linje visar översiktligt området där jordschakt planeras att genomföras. Blå linje visar översiktligt det 
område som skall brytas ut för att sedan på sikt ses som ett potentiellt område för återfyllnad med jordmassor. 
(Bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-03-31). 
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2. Som alternativ 2 fortsätter brytning inom nuvarande definierade gräns för brytområde och 

verksamhetsområde. Ingen fördjupning genomförs, utan dagbrottet bryts ut på befintliga 

nivåer. Kvarvarande drifttid är då mindre än 5 år av den mest efterfrågade kvaliteten med 

uttag på motsvarande nivå som idag. Det är i dagsläget omöjligt att fördjupa brottet på grund 

av de säkerhetsrisker som skulle uppstå. Alternativ 2 är därför inte en långsiktig lösning på 

Gåsgruvans fortsatta produktion. 

 

3. Assertjärn som ligger cirka 3 km söder om Gåsgruvan har en kalkstenskropp som möjligen 

kan vara brytvärd. Bolaget saknar rådighet till marken och några förhandlingar om förvärv 

har inte förts. Alternativ 3 har valts bort på grund av att det bedöms som bättre att fortsätta 

inom befintligt område som redan är påverkat av gruvdrift, än att öppna en ny verksamhet 

på idag jungfrulig mark. 

 

4. Underjordsbrytning som är alternativ 4 har värderats, men förkastats på grund av att 

förstudier indikerar fördubblad produktionskostnad jämfört med brytning i dagbrott. 

 

5. Alternativ 5, tillika nollalternativet är att produktionen avbryts och brottet återställs. Detta 

innebär förlorade arbetstillfällen i Gåsgruvan och sannolikt även hos den dominerande 

kunden, Gåsgruvan Kalcit AB (GKAB) lokaliserad i Persberg. Totalt förloras ett 50-60 

arbetstillfällen direkt och indirekt (transporttjänster och underhåll) i Filipstads kommun. 

Tillgång till sjö- och jordbrukskalk med mera måste ersättas med produkter från annat håll. 

 

7. Säkerhet i dagbrottet 
För att fortsätta kalkstensbrytning på lång sikt är dagbrottets storskaliga stabilitet och säkerhet en 

central del i den framtida planeringen. Många åtgärder och arbeten genomförs för att förbättra 

säkerheten och bergets stabilitet i dagbrottet redan idag. För att möjliggöra en fördjupning av 

dagbrottet måste dagbrottet vidgas och nuvarande pallhöjder sänkas. Dagbrottets östra sida består 

av berg vilket förenklar möjligheterna till en stabil slänt, dagbrottets västra sida däremot består till 

stor del av jordmassor samt en tjärn som försvårar en säkring av den västra delen av dagbrottet. 

Tjärnen utgör även en stor säkerhetsrisk som den är placerad idag. Vid ett eventuellt dammbrott 

skulle konsekvenserna bli mycket allvarliga.  

Höjden på nuvarande pallar omöjliggör att ett löpande säkerhetsarbete i form av skrotning och 

bultning kan utföras med maskiner. 
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Figur 10: Områden som kommer att påverkas under brytning vid planerad verksamhet. (Bild källa: SMA Mineral Persberg 
AB, 2021-03-31). 

Bergkvaliteten längs med dagbrottets västra kant är mycket låg och att bergstrukturen är 

komplicerad ur stabilitetssynpunkt. Bergförhållanden med förekomst av sprickor, slag och krosszoner 

är ogynnsam. I huvudsak stupar slagen i berget brant mot öster, cirka 80 till nära vertikalt. Slagens 

struktur är böljande, men strykningen följer i stor sett dagbrottets längdriktning. Detta är särskilt 

tydligt längs släntens norra del. I detta område är släntlutningen negativ och det bildas brant lutande 

bergskivor med överhäng med uppkrossat vittrat ytberg i krönet, se Figur 11 och Figur 12.  
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Figur 11: Visar bergets ogynnsamma lutning mot dagbrottets botten. (Bild källa: SMA Mineral Persberg, 2021-03-31). 

 

 

Figur 12: Visar västra slänten i södergående riktning. (Bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-03-31). 

Tänkt lösning är att täcka av bergets överyta i krönnivån för att dela upp den höga slänten i två delar 

med pallhöjden cirka 15 m, se Figur 13. Denna metodik ger möjlighet att utföra skrotning samt utföra 

bergförstärkning av schaktslänten på ett effektivare och enklare sätt. Slänten är fortfarande hög, 

men arbetet bedöms kunna utföras från bomlift längs de högsta delarna av slänten. Borrning och 

bultsättning kan utföras med borrigg och arbetsplattform. 
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Figur 13: Röd linje visar ny tänkt pallkant, de två gula linjerna visar den pall som planerar att vidgas och användas för 
löpande underhåll. (bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-03-31). 

Förutsättningarna för att sänka pallhöjden längs dagbrottets västra kant är att de jordmassor som 

ligger mot bergkanten i väster schaktas bort. För säkring av släntens stabilitet mot skred krävs att den 

anläggs med släntlutning 1:2. Detta medför att Igeltjärnen ligger för nära dagbrottets kant vid en 

sänkning av pallhöjden och behöver tas bort.  

Om dessa åtgärder inte genomförs förkortas livslängden av dagbrottet i betydande omfattning på 

grund av att det omöjliggör en fördjupning av dagbrottet. Säkerheten är av högsta prioritet.  

8. Omgivningsbeskrivning 
Verksamhetsområdet angränsar till skogsmark i samtliga riktningar förutom i norr där verksamheten 

gränsar mot riksväg 63.  

Bostäder ligger med närmaste avstånd på cirka 500-700 m från verksamhetsområdets mitt. Närmaste 

större samhälle är Persberg som ligger cirka 2 km från verksamheten. 

Sjön Yngen ligger cirka 1 km öst om verksamheten och Gåstjärnen, Kotjärnen samt Igeltjärnen i 

nordlig, sydlig respektive västlig riktning. 

8.1. Topografi 
Området är lätt kuperat, med en svag lutning åt väst. Marknivån i brottets närmsta omgivningar är 

cirka 195 m.ö.h. 

8.2. Geologi och jordarter 
Området runt gruvan utgörs huvudsakligen av morän och berg i dagen med torvområden runt 

tjärnarna i väst och syd samt längs vattendragen, se Figur 14. Jorden kring gruvområdet består av en 

siltig/lerig morän med låg permeabilitet vilket innebär att grundvattnet rör sig långsamt i marken. 

Jorddjupet varierar mellan 10-20 m i den västra delen av området. I den södra delen är jorddjupet 

0,5-3 m enligt borrsonderingar och vid undersökningar år 2021 noterades här inget grundvatten i 
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jorden. Den östra delen av området är också redan påverkad av brytning vad gäller 

grundvattennivåer och i dagsläget är jordslänten där torr. Berggrunden i området består av ryolit och 

dacit, med två tydliga kalkstenskroppar, där Gåsgruvan är lokaliserad till den ena kalkstenskroppen. 

 

Figur 14: Jordartskarta över gruvområdet. Rött = berg i dagen, blått = morän, brunt = torv. (Karta källa: SGU:s kartvisare 
2020-03-22). 

8.3. Yt- och grundvatten 
Vattensystemet mellan gruvan och sjön Daglösen innefattar flera olika sjöar, tjärnar och vattendrag. 

Norr om gruvan ligger Gåstjärn vilken avvattnas via Rävbäcken. Rävbäcken löper strax väster om 

gruvan och är delvis omgrävd som anpassning till gruvverksamheten. Ett par kilometer söder om och 

nedströms gruvan rinner Rävbäcken in i sjön Hyttdammen och sedan vidare mot andra sjöar och 

vidare mot vattenförekomsten Stampbäcken. Direkt söder om dagbrottet ligger Kotjärnen som 

avvattnas via grävt dike till Igeltjärn, och från Igeltjärn vidare ut i Rävbäcken. Igeltjärn sträckte sig 

tidigare ut över det området som idag är dagbrott, men på 70-talet vallade man in den västra delen 

av Igeltjärn för att kunna bryta under den östra delen av den tidigare tjärnen. I samband med det 

grävdes även det gamla förbindelsediket om mellan Kotjärnen och Igeltjärnen, till dagens utformning 

som rundar dagbrottet. 

Beträffande grundvattennivåer är området idag tydligt påverkat av gruvverksamheten utifrån 

dagbrott med länshållning. Grundvattennivåerna varierar enligt utförda mätningar stort inom 

området beroende på avstånd till dagbrottet och de lägsta nivåerna har uppmätts nära dagbrottets 

släntkrön. På den västra sidan, där grundvattennivåerna speglas av vattennivån i Igeltjärn, ligger 

grundvattennivåerna nära dagbrottet cirka 6 m djupare än vattennivån i tjärnen cirka 30 meter bort.   

8.4. Översiktsplan 
Filipstads kommuns översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige 10 mars 2016. 

Översiktsplanens fokus ligger på utveckling av tätorterna och stråken däremellan tillsammans med 

LIS-områden.  
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I översiktsplanen har mål för boende och service, näringsliv, friluftsliv, rekreation och turism tagits 
fram för att fortsätta bygga på Vision 2020 som innebär att Filipstads kommun, invånare som 
näringsliv, verkar gemensamt för en social, miljömässig och hållbar ekonomisk utveckling som får fler 
invånare och företag att vilja och kunna stanna i Filipstad och som får fler människor och företag, att 
välja Filipstad att etablera sig, bo och leva i. 

Enligt översiktsplanen ska täktverksamhet i kommunen i möjligaste mån koncentreras till ett fåtal 
områden och lokaliseras så att transportavstånden blir så korta som möjligt. Att fortsätta bryta i en 
befintlig täkt bör därför ses som ett bra alternativ som inte strider mot översiktsplanen. SMA Mineral 
Persberg AB och Gåsgruvan, tillsammans med Gåsgruvan Kalcit AB, dominerar näringslivet i Persberg 
och ger goda jobbmöjligheter för invånarna. 

8.5. Skyddade områden 
Enligt aktuella karttjänster ligger platsen för planerad verksamhet inte inom någon nationalpark, 

naturreservat, biotopskydd eller kulturreservat. För övriga skyddade områden, aktuella riksintressen 

eller rödlistade och fridlysta arter se kommande avsnitt. 

8.5.1. Riksintresse naturvård 
Nuvarande och planerad verksamhet ligger inom riksintresse naturvård som berör området runt 

Yngen och Igeltjärnen. Området har höga naturvärden som anknyter till de berggrundgeologiska 

förhållandena. Centralt ligger sjön Yngen med speciella hydrologiska, vattenkemiska, limniska och 

zoologiska förhållanden. Yngen är en av länets värdefullaste sjöar och dricksvattentäkt för Filipstad.  

Förekomsten av kalk ger en rik flora på Yngens öar med orkidéer, blåsippa, grusbräcka, backvial, 

svartbräken med flera observerats. 

Det finns flera objekt av såväl geologiskt som botaniskt intresse på delar av Yngens stränder, framför 

allt Persbergshalvön med Högbergsfältet. Kulturhistoriska, fina landskap och turistvärden finns inom 

flera av delområdena kring Yngens stränder.  

 

 

Figur 15: Riksintressen och nyckelbiotoper (bruna skrafferade ytor) inom området för nuvarande och planerad verksamhet. 
Grön yta visar riksintresse för naturvård Yngen och Igeltjärnen. Blå yta gäller vattenskyddsområde Yngen. Grön streckad 
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linje är planerat verksamhetsområde, röd streckad linje är planerat brytområde och blå streckad linje är upplagsområden. 
(Karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket). 

8.5.2. Naturvärden 
Området innefattar en rad olika naturmiljöer, men kännetecknande är förekomsten av kalk och dess 

påverkan på fauna, flora och ekologi i området. Denna påverkan visar sig främst genom förekomst av 

många kalkkrävande och kalkgynnade växter. Tall- och granskogar är dominerande skogstyper. 

Skogsbruk har bedrivits i stora delar av området, men det finns också delar som har naturvärden. I 

kalkbrottets närhet finns rikligt med våtmarker, en bäck och ett par mindre skogstjärnar, Kotjärnen 

och Igeltjärnen. I kalkbrottets närhet finns påverkan av kalkdamm som har spridits med luften till 

kringliggande marker. Denna spridning av kalk har en särskild påverkan på växtsamhällena och man 

hittar därför kalkgynnade arter även i avvikande miljöer. Arterna nedan anges med hotkategorier 

enligt ArtDatabanken 2020. 

Inom det område som planeras för utökad brytning och upplag ligger Igeltjärnen, ett småvatten med 

inslag av rikkärr i kanterna och förekomst av den fridlysta käppkrokmossan Hamatocaulis vernicosus. 

Förekomsten inventerades 2016 och samtidigt undersöktes några kringliggande våtmarker för att 

identifiera möjliga platser att flytta käppkrokmossan till. Käppkrokmossan flyttades till Gåstjärnen 

hösten 2017. Transplanteringen förefaller ha lyckats och arten ökade sin utbredning något mellan 

2018 och 2020. Käppkroksmossa uppträder i Sverige i två varianter ”cryptic species”, en nordlig och 

vanligare och en sydlig som är betydligt mer sällsynt. Båda är fridlysta, men det är den nordliga, 

vanligare varianten som finns vid Igeltjärnen. Arten är numera inte rödlistad. 

En utredning om Igeltjärnen och en del andra limniska miljöer har utförts av Hydrophyta 

Ekologikonsult på uppdrag av Tyréns. Enligt en tidigare rapport om bergshanteringen i Filipstad skulle 

Igeltjärnen under 1990-talet till största delen ha tömts på vatten, men idag syns inga spår syns av 

detta. Igeltjärnen är kraftigt påverkad av gruvverksamheten, utloppet är dessutom reglerat och 

naturligheten bedömdes som måttlig. Vid inventeringen påträffades tio arter av 

undervattensvegetation i Igeltjärnen vilket bedömdes vara ganska mycket för en så liten bergslagssjö, 

men ingen art kan betraktas som särskilt ovanlig. Sammantaget bedömdes naturvärdena i Igeltjärnen 

som påtagliga (klass III). I en särskild inventering av Rävbäcken, som Tyréns utförde, anges den ha 

högt naturvärde, förutom i de nordligaste delarna, som bedömdes ha lägre värde. Utflödet från 

Igeltjärnen har lägre naturvärde. 

2016 genomfördes en insektsinventering i området, men med särskilt fokus på Igeltjärnen med 

omgivningar. Tre rödlistade arter noterades, bladbaggen Galeruca pomonae NT (Kotjärnen), gropig 

brunbagge Zilora ferruginea NT och bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis. Trollsländan är inte 

rödlistad, men är upptagen i den svenska Artskyddsförordningen.  

En fågelinventering genomfördes 2018 med fokus på arter i Artskyddsförordningen. Under 

inventeringen, som omfattade ett större område kring Gåsgruvan, noterades ett flertal sådana arter 

(tjäder, nattskärra, spillkråka, smålom, sångsvan, trana, ormvråk, tornfalk och sparvhök). Ingen av 

dessa förefaller häcka inom det då inventerade området, men ett par spillkråkor noterades i området 

öster och nordöst om Kotjärnen. I rapporten föreslås ett besök i april månad för att säkerställa att 

ingen tjäderhäckning/spel förekommer i närområdet. En sådan inventering genomfördes i slutet av 

april 2021. Spår av tjäder så som spillning, fjädrar, gropar för sandbad, grenar för nattvila och 

betesskador i talltoppar eftersöktes. Inga tydliga spår observerades, men en spillningshög noterades 

väster om grusvägen utanför arbetsområdets sydvästra gräns. 

Fyra olika naturvärdebedömningar har utförts kring Gåsgruvan. Det handlar om två olika 

naturvärdesinventeringar samt nyckelbiotop- och våtmarksinventering. Dessa inventeringar pekar ut 

cirka 30 objekt med någon typ av naturvärde, och de presenteras i kartform i Figur 16. Naturvärdena 
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indelas i fyra klasser; mycket högt naturvärde (klass I), högt naturvärde (klass II), påtagligt naturvärde 

(klass II) och visst naturvärde (klass IV). I kartans klass II inkluderas nyckelbiotoper (SKS), och i klass III 

objekt med naturvärden (SKS). Fyra objekt med påtagligt naturvärde (klass III) och tre med visst 

naturvärde (klass IV) ligger inom angiven verksamhetsgräns och ett tangerar gränsen, och inom den 

snävare avgränsningen för upplag och brytning finns två objekt med påtagliga naturvärden, bland 

annat Igeltjärnen. Ett objekt med högre naturvärden (klass II), våtmarkerna utmed Rävbäcken, ligger 

med en mindre del inom verksamhetsområdet och tangerar ett planerat upplagsområde. 

När det gäller naturvårdsarter (rödlistade arter, skyddade arter, med flera) så finns ett stort material i 

de beskrivna utredningarna och inventeringarna. Utöver detta finns en del uppgifter i ArtPortalen 

och ArtDatabankens observationsdatabas (bland annat skyddsklassade arter och äldre angivelser). 

Enligt dessa förekommer en handfull fridlysta arter inom det aktuella verksamhetsområdet. Det 

handlar om purpurklipprot Epipactis atrorubens, skogsknipprot E. helleborine, tvåblad Neottia ovata, 

nattvioler Platanthera spp., tibast Daphne mezereum och blåsippa Hepatica nobilis. Merparten av 

dessa förekomster lokaliseras till markerna strax väster om Igeltjärnen samt några spridda uppgifter i 

söder och sydöst. Vidare finns en uppgift (2003) om fältgentiana Gentianella campestris ssp. 

campestris EN väster om Igeltjärnen och en gammal uppgift (1892) om lake Lota lota (sårbar, VU) i 

tjärnen och i Rävbäcken. Även utter Lutra lutra NT har noterats i anslutning till Rävbäcken, nära 

gruvan. 

I naturvärdesinventeringen anges att många av de nämnda orkidéarterna är vanliga i området och att 

”lokal påverkan, till exempel om något av objekten påverkas, inte riskerar att slå ut den populationen 

av någon av de förekommande orkidéarterna i området i sin helhet”. Det gäller emellertid inte 

guckusko Cypripedium calceolus som enbart finns i några få exemplar cirka 100 meter från 

verksamhetsområdets gräns, men längre från brytområdet. 



   

21 (32) 
 

 

Figur 16: Dokumenterade naturvärden (naturtyper och arter) kring Gåsgruvan. (Karta källa: Naturcentrum, 2021-05-
05). 

8.6. Fornlämningar och övriga kulturlämningar  
I området runt Yngen kan odlingslandskap ses som på olika sätt har ett samband med 

malmkropparnas utnyttjande och illustrerar landskapets utveckling i ett kulturhistoriskt perspektiv. I 

området runt Gåsgruvan syns rester av den tidigare gruvverksamhet som bedrivits under en längre 

period i stora delar av regionen och flertalet kulturhistoriska lämningar finns kvar, där merparten av 

lämningarna är gruvhål. En fast fornlämning, i form av en uppfordringsanläggning och en ränna, finns 

strax väst om verksamheten. Denna fornlämning kommer ej att påverkas av planerad verksamhet. I 
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det område där bolaget vill utöka sin verksamhet finns inga lämningarna som klassas som fast 

fornlämning. 

 

Figur 17: Blå markeringar är kulturhistoriska lämningar i området, röda linjer markerar fornlämningar. (Karta källa: Fornsök, 
Riksantikvarieämbetet, 2021-04-28). 

8.7. Förorenande områden (tidigare och nuvarande) 
Vid fastighetsgränsen mellan Yngshyttan 1:337, Yngshyttan 1:219 och Yngshyttan 1:317 finns en 

gammal kommunal deponi där man påträffat metallskrot, bilar, rör med mera. Enligt länsstyrelsens 

databas för förorenade områden var den i drift 1965-1972 och hanterade hushållsavfall, 

industriavfall och bygg- och rivningsavfall. Den har kategoriserats till riskgrupp 4, vilket antyder att 

området ej innebär någon större risk. Bolaget har städat synligt avfall på platsen och i dagsläget 

ligger det en del kalk ovan deponin, vilket medför en minskad risk för lakning av miljöfarliga ämnen 

från deponin. 

Planerad verksamhet kommer ej beröra området i fråga och därmed finns ingen risk att en ökad 

spridning kommer att ske framgent. 

9. Bedömningsunderlag 

9.1. Miljökvalitetsnormer för vatten 
Stampbäcken är den enda vattenförekomsten (MS_CD: WA57482681) inom Gåsgruvans potentiella 

påverkansområde. Vattnet från Gåsgruvan passerar såväl Rävbäcken, som sjöarna Hyttdammen, 

Holmtjärnen och Hemtjärnen innan det når Stampbäcken. Längs denna drygt 3 km långa transport 

ökar vattenflödet genom tillrinnande yt- och grundvattenflöden vilket ger en utspädningseffekt och 

relativt lång uppehållstid varvid en reduktion av olika ämnen sker.  
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Stampbäcken är ett två kilometer långt vattendrag som förbinder Hemtjärnen med Daglösen. 

Årsmedelvattenföringen i Stampbäcken är enligt Vattenwebb (SMHI) 0,3 m3/s. Fallhöjden är 50 

meter och bäcken är rik på nyckelbiotoper såsom blockrika forsar och fall. Bäcken har ett 

föryngrande, livskraftigt bestånd av flodpärlmussla (Sportfiskarna 2017). Arten är starkt hotad enligt 

Artdatabankens rödlista vilket bidrar till att vattendraget bedöms ha högsta naturvärde. Enligt VISS 

anges den främmande arten signalkräfta hota vattendragets bestånd av flodkräfta (akut hotad). I 

samband med naturvärdesinventeringen av Rävbäcken som ligger uppströms Stampbäcken 

påträffades signalkräfta. Eftersom signalkräftan normalt är bärare av kräftpest och dessutom 

vanligtvis konkurrerar ut flodkräfta är det tveksamt om flodkräfta fortfarande finns kvar.  

Vattenförekomsten omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) om god ekologisk och kemisk status. I 

nuläget (VISS arbetsmaterial 21-04-06) bedöms att ekologisk status är god men att kemisk inte 

uppnår god status på grund av de överallt gränsvärdesöverskridande ämnena bromerad difenyleter 

samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Några andra vattenkemiska parametrar har enligt VISS 

(arbetsmaterial) inte bedömts.  

Flodpärlmusslan är känslig för förhöjda nitrathalter, och för MKN finns gränsvärden för såväl nitrat 

som ammoniak. Provtagning vid inloppet till Stampbäcken visar på låga kvävehalter (medel av nitrat-

kväve har varit 114 µg/l och beräknat medel av ammoniak-kväve 0,19 µg/l), långt under gränserna 

för MKN. I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer halter i tillkommande vatten från 

Gåsgruvan att värderas och jämföras med tillgängliga bedömningsgrunder.  

9.2. Miljökvalitetsnormer för luft 
Förordningen om föroreningar i utomhusluft (2010:477) trädde i kraft den 8 juni 2010. Normerna 

syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt 

medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. SMA Minerals 

planerade verksamhet berörs av normerna för utomhusluft via användning av sprängmedel 

innehållande kväveföreningar och damning. Utsläpp till luft från planerad verksamhet redovisas 

nedan. 

10. Miljöpåverkan planerad verksamhet 

10.1. Luft 
Vid sprängning släpps koldioxid, vattenånga och kvävgas ut i luften, vid förbränning av sprängmedlet 

bildas kväveoxider som kan vara skadliga för människors miljö och hälsa.  

Vid sprängning kommer huvudsakligen emulsionssprängmedel i bulk användas vilket minskar risken 

för spridning av kväveföroreningar till luften. Undersökningar visar att andelen kväveoxider uppgår 

till cirka 1 % av insatt sprängmedel och anses därför inte utgöra någon risk för miljö- och 

hälsostörningar. 

Verksamheter som torkning, malning, säckning och ventilationsanläggningar ger upphov till vissa 

begränsade utsläpp av damm från installerade filter. Filtrens funktion kontrolleras via 

underhållsrutiner. Luftmätningar vid filtren kommer att ske under året. 

Damm uppstår vidare i samband med krossning, sortering och transporter. Vid torr väderlek kan 

körvägar komma att bevattnas och vid behov används även salt som bindemedel. 

Torkning av stenmaterial görs i en roterande tork med förbränning av gasol som värmekälla. 

Torkningsprocessen ger därför, förutom nämnda utsläpp av damm till luft, också upphov till utsläpp 

av koldioxid och små mängder kväveoxider. Utsläppen av svaveldioxid bedöms vara försumbart. 
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10.2. Hydrogeologi och vattenhantering 
Gåsgruvan ligger inom huvudavrinningsområdet Göta älv och delavrinningsområdet ”Mynnar i 

Daglösen”, se Figur 18. Delavrinningsområdet mynnar, precis som namnet antyder, i sjön Daglösen 

cirka 7 km nedströms gruvan. Markanvändningen inom delavrinningsområdet är till mer än 90 % 

skogsmark. Totala arean för delavrinningsområdet ”Mynnar i Daglösen” är 23 km2 och den del av 

avrinningsområdet som ligger uppströms gruvan är cirka 3 km2.  

 

Figur 18: Delavrinningsområdet ”Mynnar i Daglösen” enligt SMHI:s vattenwebb. Gruvområdet markerat med röd ellips. 
(Karta källa: Tyréns, 2021-04-21). 

Ytvattenavrinningsområdet som idag bedöms avvattnas mot gruvan är cirka 0,5 km2, se Figur 19. 

Gåstjärnen 

Hyttdammen 

Holmtjärnen 

Hemtjärnen 
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Figur 19: Ytvattentillrinningsområde idag till gruvan (skrafferat). (Karta källa: Tyréns, 2021-04-21). 

Förändringarna för ytvattensystemet är framför allt kopplade till utvidgningarna av dagbrottet i väst 

och syd. Framtida lösning för att ytvattensystemet har utgått från två huvudprinciper, dels att 

minimera förändringarna av vattensystemet kring dagbrottet, dels att bidra till energieffektiv 

länshållning genom att minska inströmning till dagbrottet. För att lösa detta behålls i möjligaste mån 

befintliga tjärn- och dikessystem samt att nya diken läggs så att de avskär och bortleder vatten från 

dagbrottets närhet. Huvuddelarna av planerade ytvattenlösningarna är (se även Figur 20): 

- Igeltjärnen avvecklas. 

- Dike till samt från Igeltjärnen avvecklas delvis. 

- Dike från Kotjärnen grävs om. 
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- Stenfylld kanal anläggs under massupplag sydöst om dagbrottet för genomledning av 

naturvatten mot Kotjärnen. 

- Ytavrinning öst om dagbrottet pumpas till den stenfyllda kanalen. 

- Del av ytavrinning nordöst om dagbrottet fångas upp så att det inte rinner ned i dagbrottet. 

Igeltjärn, vars ursprungliga yta redan under 1970/80-talet minskades, kommer nu att helt tas bort. 

Utloppet med bäck från Kotjärnen till Igeltjärnen avleds direkt till Rävbäcken. Den nuvarande 

bäckens tillopp och utlopp till Igeltjärnen däms varefter tjärnen kan torrläggas med länspumpning, 

där pumpat vatten avleds till bäckens nya dragning. Arbete med schakt av jordmassor i och runt 

Igeltjärn kan därefter fortskrida. Genom åtgärden kommer befintligt bestånd av Käppkroksmossa i 

Igeltjärn att förstöras. Delar av beståndet har flyttats 2017 och etablerats i Gåstjärn med viss 

konstaterad ökad utbredning mellan 2018 och 2020.  

Bergkant och jordslänt i väster skyddas genom åtgärden mot ras och skred, vilket är en 

grundläggande förutsättning för att kunna fortsätta med säker drift för personal i dagbrottet.  

Det utökade brytningsområdet ger ett något ökat ytavrinningsområde mot dagbrottet, vilket utan 

åtgärder beräknas ge en ökad tillrinning om cirka 1 l/s. 

Gällande grundvattennivåerna förväntas inte utökad brytning i Gåsgruvan medföra några större 

förändringar. Genomförd grundvattenmodellering tyder på att påverkansområdes utbredning 

sträcker sig cirka 30-40 från släntkrönet väster om dagbrottet. I områdets södra del, där jorddjupet är 

litet, förväntas grundvattenpåverkan bli försumbar sett utifrån jorddjup och det faktum att inget 

grundvatten noterats i jorden vid fältundersökningar. Även i den östra delen av området förväntas 

grundvattenpåverkan bli försumbar och grundvatteninflödet till dagbrottet i stort sett oförändrat 

utifrån att området redan är påverkat och slänten vid fältundersökning visade sig vara torr idag. Se 

redovisning av beräknat påverkansområde för grundvatten i Figur 20. 
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Figur 20: Planerade ytvattenåtgärder samt påverkansområde för grundvatten. (Karta källa: Tyréns, 2021-04-21). 

Vid utökad brytning bedöms inflödande grundvatten till gruvan öka med cirka 0,5 liter per sekund 

jämfört med idag. En del av detta vatten, som dräneras från jordslänterna och rinner ut över 

bergkanten, planeras att fångas upp med diken och pumpas upp innan det rinner ned i dagbrottet. 
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Detta minskar mängden länshållningsvatten samt energiåtgång för pumpning. Den sammantagna 

ökningen av länshållningsvatten utifrån både yt- och grundvatten uppskattas bli cirka 1,5 l/s om inga 

åtgärder vidtas. Med planerade åtgärder förväntas dock inte mängden länshållningsvatten öka 

jämfört med idag, utan tvärtom sannolikt minska något. 

10.3. Mark 
Då brytning kommer att ske på djupet kommer område för jordslänt och ny mark tas i anspråk för 

upplag med sidoberg och jord, vilket kommer utgöra den största förändringen avseende 

markanvändning. Upplagen kommer dock utformas på så vis att de kan planteras med skog och att 

marken åter blir skogsmark.  

Exploatering av berget inleds i huvudsakligen att nya ytor avbanas för att ta bort jordmaterialet, 

vilket sker med grävmaskin eller på annat sätt.  

Efter avbaningen sker losstagning av berg genom sprängning efter att hål borrats bakom brytfronten 

i det parti berg som skall tas ner. Borrningen sker med en borrigg med ett bullerreducerande och 

dammuppsamlande borraggregat alternativt att skärmande containrar placeras på lämpligt ställe. 

Detta är dock endast nödvändigt i ytterkanterna av verksamhetsområdet då borriggen står 

exponerad närmast bostäder. Efter borrning fylls hålen med sprängmedel och berg sprängs bort som 

sedan kan hanteras i efterföljande produktionssteg. 

Fyra objekt med påtagligt naturvärde (klass III) och tre med visst naturvärde (klass IV) ligger inom 

angiven verksamhetsgräns och ett tangerar gränsen, och inom den snävare avgränsningen för upplag 

och brytning finns två objekt med påtagliga naturvärden, bland annat Igeltjärnen. Ett objekt med 

högre naturvärden (klass II), våtmarkerna utmed Rävbäcken, finns inom verksamhetsområdet och 

tangerar ett planerat upplagsområde. 

Beträffande naturvärden har bolaget anpassat brytområdet så att inga naturvärdesobjekt med höga 

naturvärden (klass II och högre) berörs. Vidare kommer bolaget genomföra generella och artspecifika 

naturvårsinsattser inom ramen för efterbehandlingsplanen med syftet att minimera risken för 

negativ påverkan på flora och fauna. 

10.4. Buller 
Brekke & Strand Akustik AB har utfört en komplett externbullerutredning för Gåsgruvan.  

Utredningen omfattar utförandet av närfältsmätningar för samtliga bullerkällor, genomförande av 

bullerspridningsberäkningar samt framtagande av datablad för varje enskild identifierad bullerkälla.  

I samband med tillståndsansökan för nytt täkttillstånd så har den tidigare utförda bullerutredningen 

från 2019 nu uppdaterats samt även bullerpåverkan för den framtida planerade verksamheten har 

predikterats. 

Företaget avser yrka på de standardvillkor för buller som gäller för industriverksamheter i Sverige, se 

Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”. Tabellen avser 
frifältsvärden. 

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA 

Arbetstid Dag kl. 06-18 Kväll kl. 18-22, samt lör-, 
sön- och helgdag kl. 06-18 

Natt kl. 22-06 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler 

50 45 40 

 

 

Figur 21: Immissionspunkternas placering i omgivningen till verksamheten. (Karta källa: Brekke Strand AB, 2021-04-12). 

Resultaten från bullerutredningen visa att bullervillkoret uppfylls i samtliga immissionspunkter för 

normal verksamhet inklusive stentorken över hela dygnet, marginalen till villkoret är som minst 1 

dB(A) i IP 3.  

Det är framför allt den nya elevatorn på malverket samt även radialfläkten på stentorken och 

utloppet för filterfläkt 60 som bidrar med höga bullernivåer i IP3. Elevatorn samt tippningen i fickan 

är så pass bullriga att denna verksamhet endast kan ske under dagtid. Normalt är denna aktivitet 

endast i drift cirka 3 timmar per dag.  

Jämfört med tidigare utförd externbullerutredning 2019 har bullernivåerna till omgivningen minskat 

något eftersom bullrig utrustning vid den tidigare råstenshanteringen försvunnit som resultat av att 

en brand år 2020 påverkat verksamheten. Filterfläkten har fått ljuddämpare samt ny hydrauldrift på 

stångkvarnen har medfört reducerat bullerbidrag från denna, krossverket har dessutom flyttats ned i 

dagbrottet.  
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För den framtida planerade verksamheten så beräknas bullervillkoren att uppfyllas under hela dygnet 

vad gäller brytning och stentork i drift dag- och kvällstid. Normalt förväntas dock inte brytning ske 

under kvällstid. I extremfallen då omtag görs och borriggen står placerad helt exponerad i marknivå 

längs gruvans ytterkanter beräknas villkoret att överskridas dagtid vid den närmaste bostaden. Det 

bör dock vara möjligt att skärma borriggen med flyttbara containrar vid dessa tillfällen, alternativt 

används borrigg med bullerdämpat borraggregat. I de situationer då krossverket står på pallsteg i den 

östra delen av dagbrottet medför det beräknade ljudbidraget från detta till IP 7 och IP 8 att brytning 

ej kan ske kvällstid. Skärmning med till exempel containrar staplade två i höjd bör därför beaktas vid 

dessa situationer. 

 

Figur 22: Skiss över framtida brytetapper. (Karta källa: Brekke Strand AB, 2021-04-12). 
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Tabell 2: Ljudnivå i immissionspunkt vid olika framtida brytetapper, redovisat för dag och kväll i dB(A) och frifältsvärde. 

 

10.5. Vibrationer och luftstötar 
Sprängning sker med ojämna mellanrum, 2-4 ggr/månad, efter behov. I samband med sprängning 

varnas med varningssignal före och efter sprängning. 

Vid sprängning uppstår omgivningspåverkan i form av vibrationer och luftstötvåg.  

10.6. Avfall 

10.6.1. Utvinningsavfall 
Alla material som tas ut under verksamheten avses säljas för att komma till nytta om så är möjligt. Ett 

överskott av jord och sidoberg kan uppstå med anledning av att värdet av dessa produkter inte 

medger långväga transport, samt att marknaden runt Gåsgruvan är begränsad. Sådana material läggs 

i så fall i upplag för inert utvinningsavfall. 

De stenmaterial som enligt ovan möjligen inte kan försäljas är att betrakta som inert 

utvinningsmaterial enligt förordningen om utvinningsavfall (2013:319) 6 §, se nedanstående tabell. 

56 analyser genomförts på borrkärnor där delar av materialet kan tänkas komma att betraktas som 

ofyndigt berg. I underlaget finns inget medelvärde av alla mätresultat avseende tungmetaller och 

svavel över riktvärde för mindre känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för 

förorenad mark. Se Tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Analysresultat från borrkärnor, jämförelse görs med Naturvårdsverkets generella riktvärden beträffande 
förorenad mark avseende känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 

 S 

(%) 

As 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Co 

(ppm) 

Cr 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Hg 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

V 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

MKM* 0,1 25 12 35 150 200 2,5 120 400 200 500 

KM** 1 10 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 

            

Medel 0,025 5,9 0,7 2,3 2,9 4,3 0,0 2,3 60,4 9,0 148,7 

            

Antal 

över 

MKM 

0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

Antal 

över KM 

0 1 8 0 0 0 0 0 7 0 9 

*Inert enligt förordningen om utvinningsavfall angående svavel.  

**Inert enligt förordningen om utvinningsavfall med neutraliseringskvot >3 angående svavel.  

En avfallshanteringsplan för utvinningsavfall kommer att upprättas. 
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10.7. Transporter 
Transporter sker vanligen med lastbil som går ut på riksväg 63. En betydande andel av transporterna 

går för vidareförädling till den näraliggande, cirka 3 km, kunden Gåsgruvan Kalcit AB i Persberg.  

Under ett normalår lastas som mest 500 000 ton produkter ut. Med fordon med 40 ton nyttolast 

krävs 55 uttransporter under antaget 250 dagar per år. Viss verksamhet, till exempel jordbruk och 

sjökalkning, är säsongsbunden varför variationer i antal fordon/dygn kommer vara betydande. 

Tillkommer variationer på grund av varierande konjunktur och efterfrågan. 

Omfattningen av transporter blir fortsatt lika som i nuläget. 

11. Efterbehandling av täkten och upplagsområden 
Områden av täkten där brytning avbryts permanent under drifttiden ska efterbehandlas i den mån 

sådant låter sig göras utan att hindra produktion i andra områden.  

För att säkra stupkanter och skapa uppmärksamhet placeras stora block, minst cirka 0,5 m i storlek, 

följt av vall med en höjd om 1-1.2 m av grus så att passage försvåras.  

Upplag av material läggs till en höjd av 15-20 m över omgivande marknivå. Släntlutningar läggs i cirka 

1:3-6 med syfte att minska risk för erosion och öka tillgänglighet. 

Upplagsområden med jord som permanent stängs ska under drifttiden sås glest med gräs för att 

förhindra erosion och om självsådd inte fungerat, planteras område med skog av lämpliga trädslag 

när så bedöms möjligt att genomföra. Utformning av arbete med löpande efterbehandlingsåtgärder 

kommer att ske i samverkan mellan produktionspersonal, geologer, företagets naturvårdskunniga 

samt tillsynsmyndigheten med syfte att åstadkomma lämplig tidpunkt och utformning av åtgärder. 

Som efterbehandling avses upplag med sten täckas med morän, 0,5-1 m tjockt, och skog planteras, 

antingen genom självsådd, där så bedöms möjligt, eller med aktiv plantering av lämpliga trädslag, 

dessa väljs när så blir aktuellt. Upplag med jord planteras med skog. 

12. Kontrollprogram och villkor 
Verksamheten bedrivs under tillsyn av myndigheter och enligt kontrollprogram som fastställs i 

samråd med myndigheter.  

Provtagning av vatten från verksamheten genomförs. 

Mätning och loggning av vibrationer och luftstötvåg genomförs löpande på några utvalda och 

närliggande fastigheter.  

Verksamhetens bulleremissioner följs upp vid förändringar i verksamheten med beräkningar av 

utbredning av buller, uppföljning sker minst vart 4:e år. De villkor för buller i relation till arbetstider 

som bolaget föreslår ska gälla motsvarar de riktlinjer som normalt gäller för industriell verksamhet i 

anslutning till bebyggelse.  
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Inbjudan till skriftligt samråd med närboende angående ansökan om 

miljötillstånd för SMA Mineral Persberg AB, Gåsgruvan i Filipstads kommun. 
 

 

 

På grund av rådande situation med Covid 19 genomförs samrådet om ansökan om miljötillstånd för 

fortsatt brytning och verksamhet vid SMA Mineral Persberg AB i Gåsgruvan som skriftligt samråd.  

 

Vänligen, återkom till kristina.emilsson@temamiljo.se (Tel. 070 391 54 93) med Era eventuella 

frågor och synpunkter senast 2021-06-11. Det fullständiga samrådsunderlaget som delges 

myndigheterna i ärendet sänds separat till Er om Ni så önskar. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jesper Samuelsson 

(Platschef) 
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Inbjudan till samråd samt information beträffande ansökan om förnyat 

tillstånd för SMA Mineral Persberg AB:s befintliga bergtäkt Gåsgruvan, 

Filipstads kommun 
 

Bakgrund 

SMA Mineral Persberg AB avser att ansöka om förnyat tillstånd enligt kap 9 miljöbalken för den 

befintliga bergtäkten Gåsgruvan, Filipstads kommun. Tillståndsprövningen omfattar ett antal 

handläggningssteg som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut.  

Denna information är det första ledet i samrådet inför ansökan. Före samrådet ska sökanden ge 

berörda möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter. Den här informationsskriften är 

avsedd att ge underlag för detta samråd. 

Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning som tillsammans 

med tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten. Vid behov åläggs sökanden att 

komplettera ansökan. 

Ansökan kungörs i ortspressen varefter allmänheten återigen ges tillfälle att yttra sig. Om du då 

fortfarande har synpunkter som kvarstår, har du i detta skede möjlighet att inkomma med dem 

Prövningsmyndigheten begär också in yttranden från kommunens miljönämnd med flera.  

Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem. Därefter beslutas om 

tillstånd ska lämnas, och med vilka villkor. 

Lokalisering 
Befintlig verksamhet är belägen på fastigheten Yngshyttan 1:337 i Filipstads kommun.  

Verksamhetsområdet angränsar till skogsmark i samtliga riktningar förutom i norr där verksamheten 

gränsar mot riksväg 63.  

Bostäder ligger med ett närmaste avstånd på cirka 500-700 m från verksamhetsområdets mitt. 

Närmaste större samhälle är Persberg som ligger cirka 2 km från verksamheten. 

Sjön Yngen ligger cirka 1 km öst om verksamheten och Gåstjärnen, Kotjärnen samt Igeltjärnen i 

nordlig, sydlig och väst riktning. 

2021-05-11 
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Figur 1: Lokalisering av Gåsgruvan, i bilden markerad med en röd ring. (Karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket 2021-
04-27). 

Planerad verksamhet 
Planerad verksamhet syftar till att bryta, förädla och sälja upp till max 500 000 ton/år kalksten, max 

350 000 ton/år sidoberg och 300 000 m3 jord enstaka år. Normalår begränsas produktionen och 

försäljning till max 300 000 ton/år kalksten, 300 000 ton/år sidoberg och 300 000 m3 jord. Totala 

uttransporter från området bedöms inte under normalår överstiga 500 000 ton.  

Totalt uttag avser maximalt 8 000 000 ton kalksten, maximalt 5 000 000 ton sidoberg och maximalt 

1 500 000 m3 jord.  

Verksamhet som kommer att ske inom brytområdet är bland annat borrning, sprängning, krossning, 

sortering, , skutknackning och hantering av färdig produkt. Transporter kommer att utgöras av trafik 

med arbetsmaskiner inom verksamhetsområdet samt in- och uttransporter som kommer att ske med 

lastbil. 

För att kunna genomföra de planer som finns för verksamheten kommer bolaget, genom avtal med 

Stora Enso, att köpa delar av fastigheten Nyhyttan 1:46. 
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Figur 2: Karta över nuvarande brytområde enligt gällande tillstånd. (Karta källa: SMA Mineral Persberg AB, 2021-04-19). 
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Figur 3: Karta med inritade nya gränser för planerat bryt- och verksamhetsområde. (Bild källa: SMA Mineral Persberg AB, 
2021-05-04). 

Miljöpåverkan planerad verksamhet 
Planerad verksamhet kommer att ge upphov till luftföroreningar i form av kväveföroreningar från 

sprängning, damning från hantering av krossprodukter samt luftutsläpp och damning från 

transporter. Dessa kommer att motverkas genom ett antal s.k. skyddsåtgärder, såsom att 

huvudsakligen använda sprängmedel på bulk och noga kontrollera att rätt mängd används, 

vattenbegjutning och saltning vid torr väderlek för att minska uppkomst av kväveföroreningar och 

damning m.m.. 

Planerad verksamhet kommer att påverka Igeltjärnen. Den framtida lösningen för ytvattensystemet 

har utgått från två huvudprinciper, dels att minimera förändringarna av vattensystemet kring 

dagbrottet, dels att bidra till energieffektiv länshållning genom att minska inströmning till dagbrottet. 

För att lösa detta behålls i möjligaste mån befintliga tjärn- och dikessystem samt att nya diken läggs 

så att de avskär och bortleder vatten från dagbrottets närhet. 

Gällande grundvattennivåerna förväntas inte utökad brytning i Gåsgruvan medföra några större 

förändringar.  
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Då brytning kommer att ske på djupet kommer område för jordslänt och ny mark tas i anspråk för 

upplag med sidoberg och jord, vilket kommer utgöra den största förändringen avseende 

markanvändning. Upplagen kommer dock utformas på så vis att de kan planteras med skog och att 

marken åter blir skogsmark.  

Beträffande naturvärden har bolaget anpassat brytområdet så att inga naturvärdesobjekt med 

mycket högt naturvärde (klass I) berörs. Vidare kommer bolaget genomföra generella och 

artspecifika naturvårdsinsatser inom ramen för efterbehandlingsplanen med syftet att minimera 

risken för negativ påverkan på flora och fauna. 

Planerad verksamhet kommer ge upphov till buller från produktion. Även här kommer 

skyddsåtgärder att vidtas. Avstånd till närmsta bebyggelse är cirka 500 m, och enligt genomförd 

bullerutredning kommer bulleremissioner från verksamheten ej att verka störande i någon större 

utsträckning om enkla bullerskärmande åtgärder vidtas.  

Planerad verksamhet kommer att leda till följande transporter: 

• Uttransporter med ballastmaterial med lastbil. 

• Interna transporter med arbetsmaskiner inom verksamhetsområdet. 

Omfattningen av transporter blir fortsatt densamma som i nuläget. 
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Samrådsmöte (avgränsningssamråd) med myndigheter beträffande SMA Mineral Persberg 

AB tillståndsansökan för fortsatt verksamhet vid Gåsgruvan kl. 13-16 Teams online-möte 

Deltagare 

SMA Mineral 

Robert Gräsberg, miljöchef 

Jesper Samuelsson, platschef 

Viktor Nilsson, projektingenjör 

Anna-Maria Beregi Amnenus, hållbarhetshandläggare  

Leif Norlander, expertstöd 

Alrutz´ advokatbyrå 

Sofia Hedelius, advokat 

TEMA Miljö 

Kristina Emilsson, samordnare av tillståndsarbetet 

Tyréns 

Johan Kjellin, hydrogeolog 

Henrik Schreiber, limnolog/biolog 

Naturcentrum 

Svante Hultengren, naturvårdsbiolog  

Miljöskydd Länsstyrelsen Värmland 

Rikard Ulander, täkthandläggare 

Anders Mattsson, täkthandläggare 

Alexandra Everstam Varbäck, handläggare naturtillsyn 

Britt-Marie Olsson, vattenhandläggare 

Filipstads kommun var inbjudna, men hade inte möjlighet att komma. 

Samrådet 

Samrådsmötet genomfördes som ett online-möte på grund av rådande Corona-situation.  

Robert Gräsberg hälsade välkomna och berättade kort om samrådsmötets syfte och innehåll. 

Mötets deltagare presenterade sig. 

En PowerPoint-presentation delades på skärmen. Bilderna bifogas protokollet som bilaga. Med stöd 

av bilderna anfördes följande:  

Jesper Samuelsson och Viktor Nilsson berättade om företagets historik och verksamhet samt varför 

ett förnyat tillstånd söks. 

Kristian Andersson från Brekke & Strand presenterade den bullerutredning som genomförts för 

verksamheten. 

Johan Kjellin från Tyréns presenterade påverkan på yt- och grundvatten och Henrik Schreiber 

redovisade status och miljökvalitetsnormer för aktuell vattenförekomst (Stampbäcken) och huruvida 

planerad verksamhet kan komma att påverka vattenförekomsten. 

Svante Hultengren från Naturcentrum presenterade naturvärden och artskydd i området. 



2 (4) 
 

I slutet informerade Sofia Hedelius från Alrutz´ Advokatbyrå om tillståndsplikt, verksamhetskoder 

och prövningsmyndighet.  

Kristina Emilson från TEMA Miljö beskrev samrådsförfarandet och vilka intressenter som ingått i 

samrådskretsen. 

Efter avslutande föredrag ställdes frågor, vilka redovisas nedan.  

Rikard Ulander och Anders Mattsson frågade hur Filipstads kommun kommer att samrådas med. 

Robert meddelade att samrådsunderlag har skickats till kommunen och att protokollet samt den 

PowerPoint som visats på samrådsmötet kommer att skickas till kommunen.  

Vad det gällde utformandet av handlingarna önskade Rikard ett förtydligande i tillståndsmeningen 

om normalår och maxår, för att undvika förvirring över vilken tillståndsvolym som kommer sökas. 

Rikard ville även se bra kartmaterial med koordinatsatt bryt- och verksamhetsområde samt att det 

på kartan tydligt visas var upplagsområdena planeras. Anders Mattsson efterfrågade en 3D-karta 

över verksamhetsområdet för att lättare kunna se topografin, vilket även kan ge ett bättre 

perspektiv på efterbehandlingen. 

Vad det gäller buller undrade Rikard om transporter tagits med i bullerberäkningarna. Kristian 

Andersson svarade att såväl interna som externa transporter har tagits med i beräkningarna. 

Däremot har inte transporter till upplagsområdena tagits med då dessa görs kampanjmässigt och 

enbart inom arbetsområdet, varför påverkan på bulleremissionerna är försumbar.  

Rikard frågade om det blir nya transportvägar till upplagområdena och efterfrågade en landskapsbild 

över hur det kan komma att se ut med de nya upplagen. Anders menade att fastigheterna vid 

Liselund kan komma att ligga nära verksamhetsområdesgränsen och påverkas både av buller samt 

genom att landskapsbilden förändras. Viktor angav att en vall planeras närmast fastighetsgräns för 

att minska buller och synintryck. Anders anförde att det skulle behövas en landskapsbildanalys 

framför allt avseende Liselund, t.ex. en 3D-bild som gestaltar hur höga/djupa upplagen där blir och 

hur det kan komma att se ut i framtiden. 

Rikard frågade om vibrationer vid sprängning och om planerad verksamhet kommer att öka 

vibrationerna och riskera att överstiga nuvarande villkor vad det gäller vibrationer. Viktor berättade 

att brytgränsen inte kommer att ändras nämnvärt och att den västra brytgränsen i stort sett består 

av jordschakt och att berget ligger i samma linje som nuvarande brytgräns. De tunnlar som idag finns 

i berget kommer att sprängas bort, vilket kan komma att minska vibrationerna då tunnlarna leder 

vibrationer. Jesper berättade vidare att fasta mätare sitter på fastigheter i Liselund, Ljungheden och 

Knaggebo. 

Vidare frågade Rikard om utvinningsavfall och om en avfallshanteringsplan kommer att upprättas, 

vilket Robert svarade jakande på. 

Rikard poängterade att bedömning av eventuell grundvattensänkning, länshållning och ingrepp på 

Igeltjärnen ska ingå i ansökan. Han efterfrågade även redovisning av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

Stampbäcken och påminde om att ingen negativ påverkan får ske, och att detta enligt Weserdomen 

ska bedömas på faktornivå. Henrik anförde att de utredningar som hittills har genomförts utvisar att 

samtliga halter ligger under bedömningsgrunderna, möjligen med undantag för uran. 

Provtagningsprogrammens värden håller på och utvärderas och kalibreras och kommer att finnas 

med i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Anders frågade om det rena ytvattnet som kommer att 

rinna genom upplagsområdet och under upplag kan komma att påverkas av utlakning från 
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upplagsmassorna och försämra status i Stampbäcken, han önskar ett resonemang kring detta i 

MKB:n.  

Britt-Marie Olsson anförde att hon vill ha med frågan om brytningens påverkan på grundvattnet i 

ansökan. 

Rikard frågade om Gåsgruvan är en Sevesoanläggning, och efterfrågade förtydligande av detta i 

ansökan. 

Rikard angav att han vill se en bedömning av frågan om riksintresse naturvård påverkas eller ej, han 

önskar även en redogörelse över påträffade skyddade arters populationsstorlek i området och vilka 

skyddsåtgärder som kommer att vidtas. Han påminde om de två förhandsbeskeden om artskydd 

som EU-domstolen beslutade i mars. Han vill även att rapporter från inventeringar som genomförts 

för detta uppdrag ska ingå som bilagor till MKB:n samt kartor på var de skyddade arterna har 

påträffats. Alexandra Everstam Varbäck angav att hon har påträffat olika fågelarter, bl.a. sångsvan 

och knipa, vid sitt besök vid Igeltjärnen och hon undrade om bl.a. fältgentiania har påträffats vid 

inventeringar som gjorts nyligen, på vilket Svante svarade att de inte har påträffats, utan att det rör 

sig om äldre fynd. Hon nämnde att hon tycker att det redovisade underlaget är bra, men vill även ha 

med en beskrivning av de vanliga orkidéerna samt, vid behov, en ansökan om artskyddsdispens. 

Vissa orkidéer är känsliga, och en diskussion är därför önskvärd kring hur de påverkas av 

verksamheten. Rikard förtydligade att det är viktigt att även skadelindring och 

kompensationsåtgärder beskrivs.  

Britt-Marie anförde att hon vill se en omfattande inventering av den akvatiska naturmiljön i 

Kotjärnen, Igeltjärnen, Rävbäcken och i vattendragen nedströms och uppströms Kotjärnen 

(vattendrag mellan Malmbergstjärnen och Kotjärnen). Hon efterfrågade en inventering av 

bottenfauna och vattenlevande organismer som bland annat fisk, groddjur och hästigel. Hon 

poängterade även vikten av att inventera vad för organismer som finns i vattnen kring Gåsgruvan 

och att beskriva vilken påverkan som uppkommer vid förändringar i Igeltjärnen. Hon vill även veta 

vilka skydds- och kompensationsåtgärder som kommer att vidtas för att minska påverkan från 

intrånget. Henrik förtydligade att det rör sig om mycket små vattendrag, men att bolaget tar med sig 

frågorna till arbetet med MKB. 

Rikard frågade om vattenskyddsområdet Yngen kan komma att påverkas. Johan svarade att det finns 

en hydrologisk barriär mellan verksamhetsområdet och Yngen, varför det inte har visats några 

kopplingar mellan Yngen och grundvattnet inom verksamhetsområdet. 

Rikard angav att länsstyrelsen önskar en bedömning av kulturmiljön i området och efterfrågar 

dokumentation om Kobergsgruvan och andra påträffade fynd i området. 

Vidare frågade Rikard om angiven tillståndsperiod, varför 20 år har valts, och om verksamhet 

kommer att bedrivas även efter det. Jesper svarar att SMA har tittat på den kalkreserv som finns i 

området, och att den bör räcka i cirka 20 år. Rikard informerade om att vissa tillstånd är utformade 

så att verksamheten inom tillståndsperioden även ha efterbehandlats, och tipsade om att ta med 

det i beräkningarna vid sökt tillståndsperiod. 

Vidare informerade Rikard om att länsstyrelsen inte kommer att besluta om betydande 

miljöpåverkan – eftersom sådan redan har antagits - men att det kommer att skrivas ett 

samrådsmeddelande med länsstyrelsens samlade tankar från samrådet och eventuellt ytterligare 

synpunkter på vilket underlag som bör ingå i ansökan. Efter förfrågan från Sofia angav Rikard att 

samrådsmeddelandet kommer att lämnas senast den 30 juni 2021. 
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Inga fler frågor kom upp under samrådsmötet och mötet avslutades. 

 

Protokollförare Kristina Emilsson 



Samrådsuppföljningsmöte 8 juli 2021, närboende ansökan förlängt brytningstillstånd Gåsgruvan. 

Fysiskt möte i Gåsgruvan genomförd enligt restriktioner med tanke på Covid-situationen. 

Inbjudna och deltagare närboende 

Daniel och Therese från Liselund 

Mats och Margareta från Knaggebo 

Törnkvist från Ljungheden 3 

Teun och Rianne från Ljungheden 7 

Hedlund från Ljungheden 4 var inbjudna men deltog inte. 

Deltagare SMA Mineral  

Jesper Samuelsson 

Viktor Nilsson 

Robert Gräsberg 

 

Inledningsvis hälsade Jesper deltagarna välkomna. En kort promenad genom verksamhetsområdet 

fram till pallkant / utsiktsplats där Jesper förevisade och informerade om framtidsplanerna. Under 

informationen framkom till största delen frågor som redan tidigare ställts och besvarats. Nedan 

noteringar redovisar i korthet de frågor och svar som kom upp. 

- Damm, Buller, Vibrationer, Vatten (utredningar har genomförts och pågående utredningar, 

samt att ersätta en egen vibrationsmätare (Liselund) med en ny från Nitro konsult). 

Nitroconsult kontaktar Liselund efter semestern (augusti) för att boka tid och genomföra 

byte av utrustning 

- Fråga om rapport från Nitro skickats till Daniel och Therese? Skickades till Daniel och Therese 

2021-07-09  

- Förtydligande ang. brytdjup där det ibland anges lokalt djup från markyta samt att i ansökan 

anges det i meter över havet enligt riksnorm. 

- Skriftliga svar önskas från närboende, finns ännu ingen mer info att delge. Diskuterade hur 

man löst situationer i annat ansökningsärende inom SMA där extern hemsida uppdateras 

med ny info. 

- Kvicksilver togs upp som fråga och besvarades med att det Sverige som helhet inte når upp 

till de högt ställda MKN- riktvärdena delvis på grund av tidigare nedfall från exempelvis 

koleldning i östra Europa (Baltikum mfl). 

- Servicevägar runt området, klargörs 

- Återfyllning / återställning, Svårigheter att återfylla under pågående drift då en komplex 

brytning görs för att säkerställa livslängden på fyndigheten (brytning på flera fronter, upp till 

fem fronter samtidigt för mix till rätt kvalitet). 

- Inlösen av fastighet fördes upp då en av närboende tror att värdet på sin fastighet minimeras 

(snabb uppskattning ägare vad fastighet var värd idag 5-7 MSEK), den frågan tas med till 

ledning. 

- Vad händer vid avslag på ansökan? Redogjordes för nollalternativ. 

- Sidobergstippen i söder diskuterades och nämndes för ”hög” 

- Språkförbistringar gör att Liselund 7 kontaktas och informeras separat efteråt. 

- Nämndes att Samrådsinfo skickades för sent och info i lokalpress var en dag tidigare. 

Information vid kontakt med samordnare att orsaken var tidsbrist. 

- De olika kartmaterialen i ansökan diskuterades, viss förvirring då olika tidsperspektiv på 

kartmaterial. Förtydligade kartor med utritade gränser håller på att arbetas fram. 



- En visualisering av tänkta upplag ska tas fram för att lättare kunna ta till sig hur området 

kommer att se ut. 

- Tänkta upplagsplatser, placering, bullvallar och återplantering på dessa diskuterades. 

- Mats från Knaggebo sa till Daniel från Liselund att verksamheten redan fanns när de köpte 

fastigheten, kommentar då Daniel upprepade oron för damm, buller etc. 

- Knaggebo angav sin oro för om de skulle fortsätta att satsa på sin fastighet, osäkerhet om 

nytt tillstånd kommer att påverka dem. 

 

Besök Teun and Rianne Ritsma 2021-07-13 

 

Beskrev nuvarande tillstånd och drift samt även den tänkta, förklarade vilka skillnader det kan bli tal 

om. Inga nya frågeställningar från deras håll utan det är primärt vibrationer och misstanke om ett 

samband mellan våra sprängningar och sättningar/sprickor på deras husgrund (slaggsten). De är 

tacksamma att NitroConsult gör en kontroll. 

Buller är inget större problem för dem, förklarade att de bor bredvid en flygplats i Holland således är 

det jämförelsevis drömlikt tyst hos dem här. 

Upplevde dem som intresserade av vårt företag, dess historia och även områdets historia. 
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Miljöskydd
Rikard Ulander
010-2247350

SMA Mineral AB
c/o Robert Gräsberg

 

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel)    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/varmland

Avgränsningssamråd om nytt tillstånd för Gåsgruvan, 
Filipstads kommun
Länsstyrelsen konstaterar att täktverksamheten på anläggningen Gåsgruvan i 
Filipstads kommun ingår bland de verksamheter som alltid ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
Ni omfattas därmed av kraven på att göra en specifik miljöbedömning
Beskrivning av ärendet
SMA Mineral Persberg AB planerar att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken för täktverksamhet. Samrådet avser förnyat tillstånd för 
Gåsgruvan.
Tillstånd kommer även att sökas för vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken då den planerade verksamheten även kommer att innebära 
åtgärder som utgör vattenverksamhet.
Ytterligare tillstånd som kan komma att behövas med anledning av den 
planerade verksamheten är dispens från strandskyddet, dispens från 
artskyddet samt tillstånd enligt kulturmiljölagen.  
Vid avgränsningssamrådet uppgav bolaget att verksamheten omfattar:
- täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, 

verksamhetskod 10.11,
- Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, verksamhetskod 10.50, samt
- Deponering av icke farligt avfall, verksamhetskod 90.310. 
Avgränsningssamråd har genomförts med länsstyrelsen och bolaget den 2 
juni 2021.
Fortsatt avgränsningssamråd
En verksamhet som antas medföra en betydande miljöpåverkan omfattas av 
kraven på att göra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 28 § 
miljöbalken.
Inom ramen för den specifika miljöbedömningen ska ett avgränsningssamråd 
även genomföras med:

 De enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Länsstyrelsen anser att 
åtminstone de närboende inom en kilometer från verksamhetsområdet 
ska anses vara särskilt berörda av verksamheten. De som ingår i denna 
grupp behöver, i god tid innan synpunkter behöver lämnas, få 
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samrådsunderlag skickat till sig. I gruppen enskilda ingår till exempel 
fastighetsägare, hyresgäster, institutioner och andra verksamhetsutövare.

 Allmänheten inom ett större område runt verksamheten. Samrådet kan 
exempelvis ske genom annonsering i lokalpressen.

 Organisationer och intresseföreningar, till exempel 
Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningar och 
hembygdsföreningar 

 Filipstads kommun (kommunstyrelsen).

 Statliga myndigheter till exempel SGU, Naturvårdsverket, Trafikverket 
mm.

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter samt ha den 
omfattning och detaljeringsgrad som framgår av 6 kap. 35-37 §§ miljöbalken 
vilka preciseras i 16-19 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Tänkbara miljökonsekvenser har diskuterats vid samrådsmötet och bolaget 
har på så sätt informerats om vad som är viktigt att belysa i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vad som diskuterades framgår av 
protokollet från mötet. 
Länsstyrelsen vill framhålla att det, för att kunna bedöma påverkan på 
naturmiljön, är viktig att sökande i MKB:n förtydligar och diskuterar 
påverkan på respektive art som är fridlyst. Ansökan ska tydligt visa vilka 
skyddade arter, med storlek på populationer som kommer att påverkas, samt 
beskriva hur påverkan på skyddade arter ska undvikas. Bolaget har en 
tidigare dispens på flytt av käppkrokmossa, det bör framgå om bolaget avser 
att flytta arten igen och om flytt är aktuellt för ytterligare arter. Bolaget 
behöver även förhålla sig till eventuell ny praxis inom artskyddet, gällande 
skydd av individer efter tolkning av EU-domstolens avgörande i förenade 
målen C-473/19 och C-474/19. 
Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att den akvatiska naturmiljön 
inventeras inför de åtgärder som planeras, inventeringen bör omfatta 
bottenfauna och vattenlevande organismer såsom fisk, groddjur, blodigel och 
musslor. Detta behövs för att kunna bedöma påverkan av de förändringar 
som planeras för Igeltjärn. Inventeringen bör omfatta Igeltjärnen, Kotjärnen, 
Rävbäcken samt vattendragen mellan Malmbergtjärnen – Kotjärnen, 
Kotjärnen – Igeltjärnen och Igeltjärnen - Rävbäcken. För elfiske och 
inventering/hantering av musslor behövs det sökas tillstånd hos 
Länsstyrelsen.
Förutom vad som framgår av protokollet anser Länsstyrelsen att det i 
MKB:n bör bedömas ifall de planerade utvinningsavfallsanläggningarna kan  
komma att påverka vattenkvaliteten i närliggande vatten såsom Kotjärn samt 
i nedströms liggande vattendrag.
Bestämmelser som beslutet grundas på
6 kap. 20 § första stycket punkt 2 miljöbalken (1998:808)
6 § första stycket punkt 2b Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
6 kap. 28 § miljöbalken (1998:808) 
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Information
Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen ska 
miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs i 
fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda förutsättningar och 
förväntade miljöeffekter. 
Om den planerade verksamheten eller åtgärden förändras i större omfattning 
under samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan 
ansökningshandlingar inkommer kan det krävas ett nytt samråd.
Oberoende av att samråd har ägt rum med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan prövningsmyndigheten begära 
kompletteringar om den anser att beskrivningen inte uppfyller kraven i 6 
kap. miljöbalken.
Tillståndsansökan med tillhörande MKB ska lämnas in till 
prövningsmyndigheten Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Samrådsmeddelandet har upprättats av miljöhandläggare Rikard Ulander.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kristina Emilsson

Från: Anna-Karin Rasmussen <anna-karin.rasmussen@havochvatten.se>
Skickat: den 31 maj 2021 11:21
Till: Kristina Emilsson
Ämne: Samråd Gåsgruvans bergtäkt

Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.  
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i 
sakfrågan eller till handlingarna i ärendet. 
 
 

Automatisk nedladdning av den här bilden från Internet  
stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.
hav-logo

 
Anna-Karin Rasmussen 
Utredare/Geovetare 
Miljöprövningsenheten 
+46106986109 
 
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg 
Box 11930, SE-404 39 Göteborg 
anna-karin.rasmussen@havochvatten.se 
www.havochvatten.se 

Automatisk nedladdning av den här bilden från Internet stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.
hav-logo-Swe

 
 
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på 

www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter  

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-

behandlar-hav-dina-personuppgifter  
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Kristina Emilsson

Från: Eriksson Mikael <Mikael.Eriksson@msb.se>
Skickat: den 1 juni 2021 15:48
Till: Kristina Emilsson
Ämne: MSB:s svar i er inbjudan till samråd angående SMA Mineral Persberg AB, Gåsgruvan i 

Filipstads kommun.

Hej Kristina, 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit er samrådsinbjudan inför kommande 
tillståndsansökan för verksamheten vid Gåsgruvan i Filipstads kommun (MSB Dnr 2021-06306). 
 
MSB lämnar följande generella synpunkter och upplysningar i samrådet. 
 

 Kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan behöver redovisa vilka konsekvenser som kan uppstå på 
människor och miljö till följd av de olycksscenarier som ni identifierar i verksamheten, samt de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som ni planerar att vidta för att hantera dessa olycksrisker. Här ingår såväl 
olycksförebyggande, skadebegränsande och beredskapsåtgärder.  

 Redovisa om verksamheten omfattas av den s.k. Sevesolagstiftningen eller inte (främst mängd explosiva ämnen 
som uppstår vid sprängning). Om verksamheten omfattas, se 22 kap. 1 § punkt 6 miljöbalken (innehåll i 
ansökan). 

 Redovisa riskområden för stenkast vid sprängning. 
 Redovisa hantering och skyddsåtgärder för drivmedel och kemikalier. 
 I 64 § förordningen (2013:319) om utvinningsavfall finns bestämmelser om information som ska lämnas till 

tillståndsmyndigheten vid ansökan om tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken.  
 
I övrigt har MSB förståelse för de åtgärder som ni identifierat och som behöver vidtas för att säkerställa säkerheten i 
dagbrottet (avsnitt 7 i samrådsunderlaget). 
 

Med vänlig hälsning!  
Mikael Eriksson  
__________________________________  
Mikael Eriksson  
Handläggare  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande 
Enheten för hantering av industriella risker 
651 81 Karlstad  

Växel: 0771-240 240  
Telefon: 010-240 50 27  
E-post: mikael.eriksson@msb.se  
www.msb.se  
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Från: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@temamiljo.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 15:28 
Till: MSB Registrator <registrator@msb.se> 
Ämne: Samråd förnyad täktansökan Gåsgruvan Filipstads kommun 
 
Hej, 
 
på uppdrag av SMA Mineral Persberg AB skickar jag härmed in samrådshandling inför kommande tillståndsansökan för 
fortsatt brytning i befintlig bergtäkt Gåsgruvan, Filipstads kommun. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Kristina Emilsson  
070-391 54 93  
TEMA Miljö i Borlänge AB 
Trädgårdsgatan 2A 
784 34 BORLÄNGE 
 

 
TEMA Miljö värnar om personlig integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter 
på bästa sätt och att följa tillämpliga dataskyddsregler. 
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Kristina Emilsson

Från: Mattias Göransson <Mattias.Goransson@sgu.se>
Skickat: den 26 maj 2021 09:47
Till: Kristina Emilsson
Kopia: SGU Diariet
Ämne: Gåsgruvan, SGU dnr: 33-1113-2021

Samråd inför kommande tillståndsansökan för fortsatt brytning i befintlig bergtäkt Gåsgruvan, Filipstads kommun 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har den 11 maj 2021 tagit emot ärende om ansökan om utökat tillstånd till 
granittäkt inom befintlig bergtäkt Gåsgruvan, Filipstads kommun, SGU dnr: 33-1113-2021, för yttrande. 

Riksintresse för värdefulla ämnen och mineral 

Området Gåsgruvan är utpekat som ett riksintresse för värdefulla ämnen och mineral enligt Miljöbalkens 3kap 7§ (Dnr 
46-889/2010). Det innebär att det för kalkstensberggrunden inom området finns ett särskilt exploateringsintresse. Inom 
riksintresseområden för värdefulla ämnen och mineral får man inte planera för eller lämna tillstånd till andra 
verksamheter som kan förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av mineralresurserna. SGU anser att området 
Gåsgruvan innehåller värdefulla industrimineral och att det därför är viktigt att inte påtagligt försvåra det avsedda 
utnyttjandet av marken, utvinning av industrimineral. En täkt inom ett område som är klassat som riksintresse måste i 
övrigt genomgå samma miljöprövning som andra täkter. 

I övrigt hänvisar SGU till följande: 

I samrådsfasen lämnar SGU i regel inte platsspecifika yttranden, utan vi hänvisar till den information om täktverksamhet 
som finns på SGUs hemsida och som kan användas som stöd vid ansökan om täktverksamhet:  
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-bergtakter/ 

Mer information om riksintressen för värdefulla ämnen och mineral finner du här: 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/riksintressen-i-planeringen/ 

Mer om riksintresseärendet Gåsgruvan finner du här: 

http://resource.sgu.se/dokument/riksintressen/46-889-2010.pdf  

På hemsidan finns också SGUs ställningstaganden avseende grus- och bergtäktverksamhet: 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-bergtakter/sgus-
stallningstaganden/  

samt även en checklista för ansökan om bergtäkt: 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-
bergtakter/checklista-for-bergtakter/ 

 

Mvh 

Mattias Göransson/SGU 

 



 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post 

Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  
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Datum 

2021-06-02 
SKS Diarienr 

2021/1997 

Skogsstyrelsen 
Maria Nilsson 
Ribbholmsvägen 9, 796 31 Älvdalen 
maria.nilsson@skogsstyrelsen.se 
Tfn 010-457 71 80  

 

 

 

 

 

 

 

TEMA Miljö i Borlänge AB 
Trädgårdsgatan 2A 
784 34 BORLÄNGE 

  

Samråd om miljötillstånd för SMA Mineral Persberg AB, 
Gåsgruvan i Filipstads kommun.  

Skogsstyrelsen har tagit del av ovanstående ärende. 

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av 

miljöbalken, gällande skogliga åtgärder på skogsmark. Täkttillstånd för berg 

och morän är inte betraktat som skogliga åtgärder, men kan komma att 

påverka natur och kulturmiljövärden. 

I samrådsunderlaget presenteras identifierade naturvärden. Det är bra. Då 

finns chans att ta hänsyn till dessa.  

Inga biotopskydd berörs varför Skogsstyrelsen inte har några synpunkter.  

 

Maria Nilsson  

Handläggare remisser Region Mitt Skogsstyrelsen  

   



Påpekanden till samråd gällande förnyat tillstånd för bergtäkt Gåsgruvan i 

Filipstads kommun:    Filipstad 2021-06-08 

 

1. Varför är kartorna som utgör underlag i fig.2 och 3 olika? 

Underlaget i fig. 3 som visar planerad utsträckning av verksamheten 

är baserad på en äldre karta än fig. 2 som visar befintlig 

verksamhet. Detta försvårar en direkt jämförelse. 

 

2. Vad betyder Verksamhetsområde? I fig. 2 som beskriver befintlig verksamhet ses flera 

områden som bl.a upplag och byggnader liggande utanför det markerade 

”verksamhetsområdet”. Är ”verksamhetsområde” fel inritat i fig. 2 eller bedrivs verksamhet 

utanför det godkända området?  

 

3. Den ur botanisk synvinkel viktigaste frågan är troligtvis hur upplagsområdena och då 

speciellt det i nordost kommer att påverka marken i angränsande skogsområde. I nordost 

gränsar planerat upplag till en unik orkidélokal med guckusko, Värmlands största och en 

förändring av t.ex. markfukt skulle kunna ödelägga denna. 

 

4. Tiden för inlämning till skriftligt samråd för utökat miljötillstånd vid Gåsgruvan går ut 

2021-06-11.  

I dag 8 juni, tre dagar innan tiden för det skriftliga samrådet går ut, är deponin som planeras 

i NO redan påbörjad. Stora mängder material från gruvan har lagts upp i området. Man har 

alltså klart utökat verksamheten utanför det tidigare godkända området redan innan tiden för 

det skriftliga samrådet gått ut. Varför skall det till en skriftlig prövning om något som redan är 

genomfört? Är hela prövningsprocessen ett spel för gallerierna? 

Svar på dessa frågor tas tacksamt emot av Värmlands Botaniska Förening. 

 

 

 

                           Jan Teodorsson, sekr. Värmlands Botaniska Förening. 

 Storbrovägen 2A  682 33 Filipstad , a.b.blort@gmail.com 
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Kristina Emilsson

Från: didrik.weber@trafikverket.se
Skickat: den 27 maj 2021 13:13
Till: Kristina Emilsson
Ämne: Yttrande

Uppföljningsflagga: FollowUp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej! 
 
Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/62239,  Samråd enligt Miljöbalken gällande miljötillstånd för fortsatt 
brytning och verksamhet på Yngshyttan 1:337, Gåsgruvan, Filipstads kommun. 
 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Trafikverket 
 
Handläggare: 
 
Weber Didrik, PLväs 
didrik.weber@trafikverket.se 
 
 
Trafikverket 
http://www.trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
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Kristina Emilsson

Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat: den 8 juni 2021 22:30
Till: Kristina Emilsson
Ämne: NV-04533-21: SMA Mineral Persberg AB - Samråd inför kommande tillståndsansökan 

för fortsatt brytning i befintlig bergtäkt Gåsgruvan, Filipstads kommun

Hej, 
 
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.  
 
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. 
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne. 
 
 
Hälsningar Johanna 
 
 
JOHANNA TORGILSMAN 
------------------------------------------------------- 
NATURVÅRDSVERKET 
 
BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 
 
Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-
personuppgifter 
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Ang Samrådsunderlag – Täkttillstånd Gåsgruvan   

 

Allmänt ang nyheten:  

Först vill vi påpeka att utskicket av informationen har skötts mycket dåligt. Vi kunde först 

läsa om detta i NWT. Med informationen från den artikeln kunde vi ta kontakt med Kristina 

Emilsson på TemaMiljö som snabbt skickade det fullständiga underlaget. Vi hade alltså det 

fullständiga underlaget innan vi ens fått den mindre informationen hemskickad. Att det 

dessutom var rätt så kort tid att gå igenom och lämna in frågor/synpunkter gjorde inte saken 

bättre.  

 

Vad får detta för direkta konsekvenser för oss som bor allra närmast då? Jo som vi ser det 

kommer vi få ett stort upplag som granne, precis på andra sidan vägen faktiskt, ett kort 

stenkast från vår fastighet. Det kommer medföra avsevärt mycket mera buller och damm än 

idag, och om vi för en sekund bortser från oss vuxna så har vi både små barn och djur på 

gården som vi är rädda om. Då vi dessutom har viss insyn i hur transporter, tippning och 

själva verksamheten överlag fungerar och just HUR mycket damm det kan röra sig om, är vi 

övertygade om att just damm och buller kommer påverka oss kraftigt. 

Det kommer även påverka oss ekonomiskt då vår gård självklart kommer tappa kraftigt i 

värde med ett upplag/gruvtäkt alldeles inpå. SMA Mineral har dessutom redan köpt upp 

marken av Stora Enso så vi har heller ingen möjlighet att köpa upp marken närmast oss 

själva för att på så sätt ”skydda” oss. 

Det finns också flera andra alternativ till detta? Tex alternativ 4, underjordsbrytning. Detta 

alternativ avslogs pga högre produktionskostnader, förstår självklart att ett billigare 

alternativ är mer attraktivt. Men ska företags vinster verkligen få gå före miljö, fysisk & 

psykisk hälsa och ekonomisk trygghet för dom närboende. Att dessutom få tillstånd att 

skövla ett naturområde av sådan klass låter för oss minst sagt anmärkningsvärt. 

 

Blir detta verklighet har vi mycket svårt att se att vi kan bo kvar. Allt vi uppoffrat och jobbat 

hårt för dom senaste åtta åren riskerar att krossas fullständigt. Låter kanske dramatiskt men 

det stämmer faktiskt. För det är inte heller ”bara” att flytta. Gårdar liknande vår växer inte 

på träd, och definitivt inte för dom pengar vi har eller kommer kunna få för gården om detta 

blir verklighet, så vi är just nu mycket bekymrade för vår fortsatta framtid här.  
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Frågor:  

# Kan vårt grundvatten/dricksvatten på något vis påverkas? Läste att det gjorts mätningar 

som överallt överskrider gränsvärden för bland annat kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Var gjordes dom mätningarna? Vad beror dom höga halterna på, gruvdriften? Kan dom 

förväntas bli värre, om inte, varför då? Just hur farliga nivåer pratar vi om? Kan dessa ämnen 

över tid eller kanske redan nu ha letat sig fram till vårt dricksvatten?  

# Varför finns det inte med några mätresultat samt gränsvärdestabeller angående 

vibrationer och luftstötar vid sprängningar? Det finns ju utrustningar uppsatta på flera 

fastigheter som mäter just detta. 

# Kommer det bli tal om ytsprängningar igen? Eftersom vi hade en mycket allvarlig incident 

mot vår fastighet Gåsgruvan Liselund den 2015 så ser vi särskilt allvarligt på detta. Då 

handlade det om en sprängning där stenar smattrade ner runt fastigheten. Kort sagt 

plockade vi upp drygt 16kg sten inom en radie av knappt 150m från boningshuset. Varav en 

stor sten på ett par kilo med lätthet hade nått fram till vårt boningshus om riktningen hade 

varit en annan. Dessutom stod min sambo Therese, vår son och hennes väninna vid 

sprängtillfället ute på gården, dom hörde att stenar slog ner runtomkring, hittade senare 

sten som slagit ner ca 20-25m från dom. Har egen dokumentation med mer information och 

bilder på ärendet om så önskas. När vi kontaktade Jesper Samuelsson om sprängningen 

första gången (Ej samma dag som sprängningen.) hade han ingen aning om att det hade gått 

snett. Vi övervägde att polisanmäla men valde att istället ha ett gott samråd med SMA 

Mineral/Jesper Samuelsson. Jesper försäkrade oss då om att det var slut med ytsprängningar 

och att dom INTE hade för avsikt att utöka området mot vår gård. Utredningen som gjordes 

kommer vi inte ihåg om vi fick ta del av i pappersform/mail eller liknande, har inte hittat 

något sådant än iaf. Men kommer ihåg att Jesper som minst informerade oss muntligt om 

utredningens resultat, vilket var att det troligtvis var mer sprickbildningar i berget än vad 

som väntats och således blev laddningen för stor. Fanns viss osäkerhet kring orsaken då det 

såklart är svårt att i efterhand undersöka ett bortsprängt berg. Vi godtog dock svaret med 

löftet om att detta aldrig skulle kunna hända igen samt att naturområdet mellan oss och 

gruvan ej var av intresse.  

Dessutom är det historiskt sett inte första gången en sprängning hamnar snett från 

Gåsgruvan. År 2000 sköts huset sönder för Walle Berg, den fastigheten köptes senare upp av 

SMA Mineral. 

Det är bara turen som gjort att det inte blivit en dödlig utgång i något av dessa fall 

utan”bara” materiella skador. En annan fråga som dyker upp i huvudet är: Hur många andra 

”nära ögat” incidenter har det funnits genom åren? 

# Angående buller: Vad sker om den framtida verkliga bullernivån överskrider dom 

predikterade? Åtgärder som containrar staplade i höjd och bullerdämpande borraggregat ser 

vi tyvärr på med skeptiska ögon att det kommer användas. Möjligtvis om vi närboende är 

”ena jobbiga jävlar” och klagar och därmed tvingar fram användandet av dom. 
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# Angående damm: Om vår gård i framtiden periodvis täcks av damm, tex vid torr väderlek o 

vind, vad tänker SMA Mineral göra åt det? Bortsett från olägenheten att ha en vit gård mitt 

på sommaren, hur hälsosamt är det?  

# Varför ska vi vara tvungna att själva hålla koll på aktuellt läge angående ansökan? Det 

påverkar oss i allra högsta grad och vi anser att även alla vi närboende borde bli informerade 

i varje framtida skede där vi har en chans att säga vår mening.  

 

Sammanfattningsvis motsäger vi oss ansökan om förnyat och utökat tillstånd för den 

befintliga bergtäkten Gåsgruvan. 

 

 

 

Detta är skrivet från vår synvinkel på Gåsgruvan Liselund. Vi har även talat med våra grannar 

på Gåsgruvan Knaggebo, Mats Martinsson och Margareta Björklund, och dom delar vår oro 

kring denna ansökan och vad det kommer leda till. 

 

Daniel Jansson/Therese Carlsson 

Gåsgruvan Liselund 

2021-06-10  Filipstad 
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Kristina Emilsson

Från: Göran Törnkvist <goran.tornkvist@telia.com>
Skickat: den 11 juni 2021 22:15
Till: Kristina Emilsson
Ämne: Inbjudan till skriftligt samråd.

Uppföljningsflagga: FollowUp
Flagga: Slutfört

 
Hej! 
 
Åberopande inbjudan till skriftligt samråd ang. ansökan om miljötillstånd för 
SMA Mineral  Persberg  AB, Gåsgruvan i Filipstads kommun, vill vi inkomma med  
följande synpunkter ang. detta. 
 
Damm 
Vi är oftast utsatta av luftföroreningar i form av kalkdamm i synnerhet vid sydliga 
vindar. Problemet blev större när SMA gjorde en avverkning av skog som ligger 
i riktning mot oss. Skogen gjorde ju att dammet stoppades. 
 
Buller  
Buller från hanteringen av material och maskiner har inga höga värden men även 
där olika beroende på vinden. Vissa hanteringar upplevs som mera störande. 
Även här gjorde ju avverkningen att bullret blev värre. 
Men en bullermätning på fastigheten är önskvärd över en tid. 
 
Vibrationer 
Vi har en vibrationsmätare på huset och även en mätare för tryckvågor sedan en 
tid tillbaka. Vi har märkt att vibrationer från sprängningarna återkommer ibland  
mer och ibland mindre. Man är ju lite rädd för att husgrunden skall spricka sönder. 
 
Vattentäkt 
Vad beträffande vattenbrunnen så hoppas vi inte att detta skall vålla några problem 
för oss eftersom gruvan och ev.sänkningen av dagbrottet ligger så pass långt ifrån oss, 
men det finns skäl i att nämna det. 
 
Fastighetsbeteckning;  Yngshyttan 1:111 
 
Göran o Inger Törnkvist 
Persberg Ljungheden 3 
68240 Filipstad 
 
Med vänliga hälsningar  
Göran Törnkvist 
 
Skickades från E-post för Windows 10 
 



Samrådsyttrande från närboende på fastighet Yngshyttan 1:56  2021-06-10 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
Hej, 
 
I am Teun Ritsma from the Netherlands. 
Owner of Yngshyttan 1:56 Persberg Ljungheden 7(since jun. 2010)(first house near the Gasgruvan) 
 
The house is more than 100 years old, and my fundation is in bad shape.  Is this normal in Sweden? 
Now I am lifting the house, and I see that the ground is unstable (deep holes between the stones. I 
think this is caused through  the vibrations off the gasgruvan. 
I would like to ask what will happen to the  “grundvattennivaerna” in the future? Will it still be safe 
to get water from my own well? 
 
 
Please keep me informed  
(by mail please) 
 
Kind regards, Teun Ritsma 
 

 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Samrådsyttrande från närboende på fastighet Yngshyttan 1:56  2021-06-10 
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