ALRUTZ’ ADVOKATBYRÅ AB

BILAGA F

STOCKHOLM

Gåsgruvan; villkorsförslag

1. Om inte annat framgår av denna dom ska anläggningar utformas
och verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med
vad bolaget har uppgett eller åtagit sig i målet eller i
ansökningshandlingarna i övrigt.
2. Uttag av material får inte ske djupare än till + 90 m.ö.h.
3. Normala arbetstider för täkten är helgfria vardagar (måndag
– fredag) kl. 06-22. Särskilt bullerstörande verksamheter
såsom borrning, sprängning och skutknackning får endast
bedrivas under vardag (måndag – fredag) kl. 06-18. Vissa
begränsade processer, såsom malning, får pågå även nattetid.
Lastning av produkt samt transport till kund omfattas inte
av ovan angivna tider.
4. Markförberedande arbete i form av avverkning av skog får
inte ske under perioden mars – september.
5. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från
täktverksamhetens olika moment. Diffus damning från verksamhetsområdet och på utfartsvägar ska vid behov motverkas
genom bl.a. vattenbegjutning.
6. Stoftutsläpp till luft från större filteranläggningar får
uppgå till högst 10 mg/Nm3 luft.
7. Länshållningsvattnet från verksamheten ska som begränsningsvärden ha ett pH mellan 6 och 9, suspenderade ämnen ≤ 25
mg/l, samt ett oljeindex ≤ 0,1 mg/l.
Värdena avser mätning en gång per månad. Villkoret anses
uppfyllt om det innehålls minst tio månader av tolv.
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8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus
vid bostäder som riktvärde inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå än
50
45
45
40

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

vardagar kl. 06.00-18.00
vardagar kl. 18.00-22.00
lördag, söndag samt helgdag kl. 07.00-18.00
övrig tid.

Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A).
De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar
och beräkningar. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider
då verksamheten pågår. Kontroll ska ske minst vart fjärde
år. Dessutom ska kontroll ske så snart det skett
förändringar i verksamheten som bedöms kunna medföra ökade
bullernivåer eller på begäran av tillsynsmyndigheten.
9. All sprängning ska föregås av signal som är tydligt hörbar
vid närliggande bostäder.
Sprängning ska utföras så att luftstötvåg, buller och vibrationer vid bebyggelse och andra platser där allmänheten
befinner sig, begränsas.
Vid sprängning ska bolaget vidta åtgärder så att stenkastning inte förekommer utanför verksamhetsområdet.
10.Vid sprängning får markvibrationer respektive luftstötsvåg
som riktvärde inte överskrida 4 mm/sek resp. 100 Pascal vid
närliggande bostadsfastigheter eller andra byggnader.
De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning, enligt
gällande Svensk Standard (för närvarande SS 460 48 66
respektive SS 02 52 10).
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Angivna begränsningsvärden för vibrationer och luftstötvågor
ska följas upp genom mätningar i enlighet med gällande
kontrollprogram.
11. Kemikalier, petroleumprodukter och flytande farligt avfall
som hanteras inom verksamhetsområdet ska vara märkta samt
förvaras i täta behållare på tät invallad yta som är skyddad
från nederbörd. Invallningens kapacitet ska vara sådan att
minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övriga
behållare inom invallningen kan innehållas. Fordonsbränsle i
stationär lagringstank ska förvaras enligt ovan eller i
dubbelmantlade cisterner.
12. Mobila lagringstankar för drivmedel till larvbandförsedda
maskiner, mobila krossar och annan utrustning ska vara av
ADR-typ.
13. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage
ska finnas lättillgänglig. Personal som arbetar i täkten ska
ha kunskaper för att kunna hantera kemikalier eller farligt
avfall vid olyckor.
14. Spolplatta och golvbrunnar i eventuell serviceverkstad för
arbetsmaskiner ska förses med oljeavskiljare. Vatten från
oljeavskiljare avleds från området tillsammans med övrigt
länsvatten via klarningsdamm.
15. Gränsen för brytningsområdet ska utmärkas på väl synligt
sätt i terrängen. Markeringarna får under expolateringstiden
inte rubbas eller döljas. Flaggspel eller stängsel ska under
brytningstiden finnas uppsatt för att minska risken för
fallolyckor.
16. Efterbehandling av täktområdet ska ske efter avslutad verksamhet. I samband med att täktverksamheten beräknas att
upphöra, ska en efterbehandlingsplan upprättas i samråd med
tillsynsmyndigheten, och därefter ges in till tillsynsmyndigheten.
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17. Sedan täktverksamheten slutligen har avslutats och området
efterbehandlats, ska anmälan om detta snarast göras till
tillsynsmyndigheten.
18. Ett uppdaterat program för egenkontroll ska upprättas och
lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det
att tillståndet har tagits i anspråk. Programmet ska bland
annat omfatta kontroll av utsläpp till luft och vatten samt
av naturvärden, buller och vibrationer. I fråga om utsläppskontroll ska mätmetod, frekvens och utvärderingsmetod anges.
Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.
19. Personal som arbetar inom täktområdet ska känna till
innehållet i denna dom och de åtaganden som gjorts i
ansökan. En kopia av täkttillståndet ska finnas tillgänglig
vid täkten.
20. Bolaget ska underrätta tillsynsmyndigheten när tillståndet
tas i anspråk.
21. Bolaget ska senast vid tiden för att den nu tillståndsgivna
verksamheten påbörjas ställa ekonomisk säkerhet för
efterbehandling med 1 750 000 kr. Säkerheten ska uppfylla
bestämmelserna i 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Den ska
godkännas av och förvaras hos Länsstyrelsen i Värmlands län.

