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2 ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 
SMA Mineral bedriver i dagsläget brytning av kalksten i Gåsgruvan inom fastighet 

Yngshyttan 1:337, Persberg i Filipstads kommun. Kalksten levereras till 

produktionsanläggningar som tillverkar bränd och släckt kalk. Den planerade täkten avser 

att bryta, förädla och sälja upp till max 500 000 ton/år kalksten, max 350 000 ton/år 

sidoberg och 300 000 m3 jord/år. Totala uttransporter från området kommer inte överstiga 

600 000 ton/år.  

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

maximalt 1 500 000 m3 jord.  

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.   

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

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

ianspråktagen för ändamålet sedan lång tid tillbaka och fyndigheten är utpekad av SGU som 

riksintresse avseende värdefulla ämnen och material. Kalkstensbrytning har pågått i 

området sedan cirka år 1850. Dessförinnan bröts även järnmalm. Verksamhet finns 

omnämnd i området redan på 1400-talet. 

I norra delen avgränsas området av Gåstjärnen och riksväg 26/63 samt skog. I östra och 

södra delen gränsar området till skog, i söder gränsar även området till Kotjärnen. Västra 

delen gränsar till skog och Rävbäcken. Närmsta fastigheter ligger cirka 500 m från 

verksamheten och närmaste tätorter är Persberg cirka 2,5 km från verksamheten och 

Filipstad som ligger cirka 5 km sydväst om verksamheten. 

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

Malmbergstjärnen ligger söder om planerat verksamhetsområde. Yngen ligger öster om 

verksamheten.  

Området är starkt präglat av de kalkrika förhållandena i marken, vilket förekomsten av 

åtskilliga kalkkrävande och -gynnade växter visar. Tall- och granskogar är dominerande 

skogstyper, i huvudsak yngre – medelålders och hårt präglade av skogsbruk. I utkanten av 

och gränsande till fastigheten finns även mer naturliga skogsmiljöer med högre 

naturvärden. I kalkbrottets närhet finns rikligt med våtmarker, en bäck och ett par mindre 

skogstjärnar; Kotjärnen och Igeltjärnen. I kalkbrottets närhet finns också en antropogen 

påverkan i form av att kalkdamm som har spridits med luften till kringliggande marker. 

Denna onaturliga spridning av kalk har en särskild påverkan på växtsamhällena och man 

hittar därför kalkgynnade arter även i avvikande miljöer. Inom det område som planeras för 

utökad brytning och upplag ligger Igeltjärnen, ett småvatten med inslag av extremrikkärr i 

kanterna.  

Sammanlagt har 19 rödlistade arter (beträffande fåglar endast arter som bedömts ha revir i 

området) påträffats inom fastigheten, varav tio arter inom området för befintlig och 

planerad verksamhet. 
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Länshållningsvatten från Gåsgruvan utgörs av grund- och ytvatten som strömmar in i 

dagbrottet, samt av nederbörd. Länshållningsvattnet samlas kontinuerligt upp och pumpas 

upp ur gruvan till en klarningsdamm i verksamhetsområdets nordvästra del. I 

klarningsdammen avskiljs partiklar, varefter det klarnade vattnet bräddas till Rävbäcken. 

Fortlöpande provtagning och kemiska analyser sker inom ramen för Gåsgruvans 

recipientkontrollprogram. Provtagning sker återkommande fyra gånger per år vid nio olika 

stationer. Provtagning och kemiska analyser har även utförts på grundvatten från två 

borrade brunnar inom verksamhetsområdet. Även laktester har utförts på material från de 

två upplagen i syfte att undersöka eventuella källor till föroreningsbelastning. 

Det vatten som kan påverka recipienten är dels lakvatten som avrinner från upplag, dels 

länshållningsvatten som pumpas upp ur gruvschaktet. Mängden länshållningsvatten är i 

genomsnitt cirka 0,02 m3/s och eftersom detta till stor del är grundvatten är flödet relativt 

jämnt över tid. Lakvattnet består av regnvatten som passerar genom upplag och ned i 

marken och grundvattnet på sin väg till recipienten. Halten av föroreningar (exempelvis 

metaller) är relativt hög i länshållningsvattnet (se avsnitt 10.4.3.2), men låg i lakvattnet på 

grund av att massupplaget domineras av stora partiklar med liten specifik yta där kemiska 

vittringsprocesser kan äga rum, samt på att en betydande andel av metallerna bedöms 

fastläggas vid transporten genom torvmarken. Med det utökade brytningstillståndet 

bedöms inte länshållningsvattnets kvalitet förändras. Skyddsåtgärder planeras för att 

begränsa mängden länshållningsvatten. Genom skyddsåtgärderna beräknas mängden 

länshållningsvatten förbli oförändrad. Därigenom bedöms eventuell belastning av särskilda 

förorenande ämnen, inklusive uran, inte öka. Det bedöms därmed inte finnas risk för 

försämring avseende särskilda förorenande ämnen. 

I samband med planerad brytning kommer förändringar ske vad det gäller yt- och 

grundvattentillförsel till våtmarker i området. Sammantaget förväntas fortsatt brytning 

medföra att mindre våtmarksmiljöer lokalt vid det utökade dagbrottet försvinner samt att 

våtmarker inom påverkansområdet för grundvattenavsänkning riskerar att bli något torrare 

än idag, vilket totalt berör ungefär 2–3 ha. Vid nollalternativet skulle dessa miljöer kvarstå. 

Utifrån täta jordar och samma recipienter som idag, förväntas dock inga inte 

nollalternativet skilja sig från fortsatt brytning vad gäller hydrologin i andra kringliggande 

våtmarksmiljöer som inte är direkt kopplade till dagbrottet.  

I samband med produktion vid planerad verksamhet kommer buller att uppstå. Negativa 

konsekvenser av buller från produktionen kan vara risk för upplevda störningar hos 

närboende i omgivningen. En åtgärdsplan ska upprättas och med planerade skyddsåtgärder 

mot buller bedöms denna risk som liten eller försumbar och konsekvenserna blir små eller 

obefintliga. 

Vid sprängning alstras markvibrationer och luftstötvågor som riskerar orsaka påverkan på 

närbelägen bebyggelse och människor som vistas i brottets absoluta närhet. Sprängning i 

kalkbrottet kommer att alstra vibrationer. Mätningar genomförs på närliggande fastigheter, 

inga skadliga vibrationer har uppmätts vid nuvarande verksamhet och det anses som 

mindre troligt att sprängning vid planerad verksamhet kommer att påverka de närliggande 

fastigheterna.  
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Den samlade bedömningen för planerad verksamhet är att det kan bli stora negativa 

konsekvenser på den lokala omgivningen, främst vad det gäller ytvatten i form av 

borttagande av Igeltjärnen. Som en följd av detta kommer även naturvärden som är 

kopplade till Igeltjärnen att påverkas negativt. Om planerade försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder vidtas anses konsekvenserna dock bli måttligt negativa. I ett större 

perspektiv, regionalt och nationellt, kommer konsekvenserna av planerad verksamhet att 

vara låga. 

3 INLEDNING 

3.1 Syfte 

Rapportens syfte är att utgöra miljökonsekvensbeskrivning för SMA Mineral Persberg AB:s 

(SMA Mineral) ansökan om förnyat och utökat tillstånd för den befintliga bergtäkten 

Gåsgruvan. SMA Mineral ansöker om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för 

täktverksamhet avseende kalkbrytning under grundvattennivå på fastigheten Yngshyttan 

1:337 samt att köp av del av fastigheten Filipstad Nyhyttan 1:46 genomförts. Slutgiltig 

fastighetsbeteckning är ej ännu klar.  

3.2 Bakgrund 

SMA Mineral bedriver i dagsläget brytning av kalksten i Gåsgruvan inom fastighet 

Yngshyttan 1:337, Persberg i Filipstads kommun. Kalksten levereras till 

produktionsanläggningar som tillverkar bränd och släckt kalk. I den planerade täkten avses 

att bryta, förädla och sälja upp till max 500 000 ton/år kalksten, max 350 000 ton/år 

sidoberg och 300 000 m3 jord/år. Totala uttransporter från området kommer inte överstiga 

600 000 ton/år.  

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.  

Planerad verksamhet avser en verksamhetstid om 30 år. 

4 LOKALISERING 
Verksamheten är belägen på fastigheten Yngshyttan 1:337 i Filipstads kommun.  
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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 och fyndigheten är utpekad av SGU 

som riksintresse avseende värdefulla ämnen och material. Kalkstensbrytning har pågått i 

området sedan cirka år 1850. Dessförinnan bröts även järnmalm. Verksamhet finns 

omnämnd i området redan på 1400-talet. 

Köp av del av fastigheten Filipstad Nyhyttan 1:46 har genomförts för förvärv och expansion 

av bryt- och verksamhetsområde. Detta för utvidgning av områden för upplag av 

sidomaterial som avbaningsmassor, jord och gråberg. Fastighetsregleringen är under 

handläggning och aktuell fastighetsbeteckning kommer anges i ett senare skede. 

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. 
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• 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). 

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 850 000 ton brutet berg uppgår förbrukning av sprängmedel till cirka 

170 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 30 m under mark, se Figur 3. 
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Figur 3: Röd ring visar placering av nuvarande sprängförråd som ligger 30 m under mark i ett bergrum, 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 omgivande marknivå. Detta gäller även 

vanligen för krossning och sortering av sidoberg. Denna verksamhet kan dock vid 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 som används för kalkning av känsliga våtmarker. 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. 

Vid brytning bildas länshållningsvatten som består av inläckande grundvatten och direkt 

nederbörd. Brottet måste länshållas, vilket sker via pumpar som pumpar upp vattnet till en 

klarningsdamm. Från klarningsdammen går vattnet ut i Rävbäcken och vidare till recipient. 

Se Figur 4 nedan. 
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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 vart 
länshållningsvattnet 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 såsom: 

• Borrigg för prospekteringsborrning och hål inför sprängning. 

• Grävmaskin för schaktning, skutknackning och skrotning. 

• 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: 

• Kompressor för tryckluft. 
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• 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 på gjuten spolplatta med oljeavskiljare. Vattnet sedan avleds 

sedan 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. Totala uttransporter 

från området kommer inte överstiga 600 000 ton/år.  

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.  

Planerad verksamhet avser en verksamhetstid om 30 år. 

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, till exempel 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 nord-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. 
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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 gånger efterfrågan av 
den mängd av den kvalitet som symboliseras med ljusblå färg. Rött illustrerar kalksten med hög halt av andra 
mineral med begränsad efterfrågan, delvis sidoberg. Vitt i väster utgörs av jord, morän och sidoberg. (Bild källa: 
SMA Mineral Persberg AB, 2021-03-31). 

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 över havet, en fördjupning till nivå 130 m.ö.h. och 

eventuellt senare ner till 90 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 i syftet att 

placera körvägar och annan infrastruktur utanför kalkstenskroppen och nyttja all brytvärd 

kalksten. På den västra sidan planeras en vidgning av dagbrottet i syftet att möjliggöra en 

sänkning av nuvarande pallhöjd längs den västra sidan av dagbrottet. Pallhöjderna kommer 

på sikt att variera mellan 10–20 m.  
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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 1–4 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 kan göras som frigör stenråvara för cirka 26 års leverans av material. 

Maximalt brytdjup skulle då vara 90 m.ö.h. Detta kräver dock att Igeltjärnen töms och 

tas bort samt att bryt- och verksamhetsområdets gräns flyttas, se en schematisk bild av 

planerad verksamhet i Figur 7. 



15 (100) 

 

Figur 7: Karta med inritade nya gränser för planerat bryt- och verksamhetsområde. (Bild källa: Tyréns 2021-
11-14). 

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 kvalitet. 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 kommer därmed utökas i och med att del av intilliggande 

fastighet förvärvats. 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). 

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 fem 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. Underjordsbrytning har värderats, men förkastats på grund av att förstudier indikerar 

fördubblad produktionskostnad jämfört med brytning i dagbrott. 

 

4. Alternativ 4 och 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 

cirka 50–60 arbetstillfällen direkt och indirekt (transporttjänster och underhåll) i 

Filipstads kommun. Tillgång till sjö- och jordbrukskalk med mera måste i så fall 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 
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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. 

 

Figur 9: 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 80ᵒ 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 10 och Figur 11.  
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Figur 10: Visar bergets ogynnsamma lutning mot dagbrottets botten. (Bild källa: SMA Mineral Persberg, 2021-
03-31). 

 

 

Figur 11: 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 12. 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 de högsta delarna av 

slänten. Borrning och bultsättning kan utföras med borrigg och arbetsplattform. 
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Figur 12: 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 ligger inom fastigheten Yngshyttan 1:337. I norra delen avgränsas 

området av Gåstjärnen och riksväg 26/63 samt skog. I östra och södra delen gränsar 

området till skog, i söder gränsar även området till Kotjärnen. Västra delen gränsar till skog 

och Rävbäcken. 
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Figur 13: Karta över Gåsgruvans område med fastighetsgränser. Röd linje visar nya fastighetsgränsen. Blå linje 
visar aktuella faslighetsgränsen. (Karta källa: Lantmäteriet, kartverktyg, 2021-10-27) 

Yngen 

Malmbergstjärnen 
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Figur 14: Röd linje är ny fastighetsgräns, grön linje är planerat verksamhetsområde; gul linje är planerat 
brytområde. Blå linje är planerade upplagsområden med angivna höjder över marken. Område med brun 
streckteckning är planerad bullervallar. (Karta källa: SMA Mineral Persberg AB) 
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Avstånd till närmaste fastigheter beskrivs i Figur 15 nedan. 

 

Figur 15: Avstånd till närmaste fastigheter och fastighetsområden. Mätpunkt från områdets mest centrala del, 
malverket. (Karta källa: Lantmäteriet, 2021-11-23). 

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

Malmbergstjärnen ligger söder om planerat verksamhetsområde. Sjön Yngen ligger öster 

om verksamheten, se Figur 21. 

Närmaste tätorter är Persberg cirka 2,5 km från verksamheten och Filipstad som ligger cirka 

5 km sydväst om verksamheten. 

8.1 Topografi 

Området kring Gåsgruvan är påverkat av inlandsisen, vars rörelse formade långdragna 

former. Brytområdet ligger på en upphöjning mellan Gåstjärnen i norr, Yngen i öster, 

Kotjärnen i söder och Rävbäcken i väster. Höjder runt Gåsgruvan varierar mellan 219 m.ö.h. 

på den östra sidan av dagbrottet och 199 m.ö.h. på den västra och sydvästra sidan.  
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Figur 16: Terrängskuggning inom verksamhetsområdet. Röd linje är fastighetsgräns. (karta källa: Lantmäteriets 
kartverktyg, 2021-10-27) 

8.2 Jordarter och berggrund 

8.2.1 Jordarter 

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

Gåsgruvans verksamhetsområde visar att jordarterna varierar i typ och mäktighet. Enligt 

SGU:s jordartskarta består jordlagret av morän, torv samt mosstorv., se Figur 18. 

Mäktigheten av morän och torv på östra sidan av Gåsgruvan varierar. På nordöstra sidan av 

verksamhetsområdet finns lager av torv med underliggande morän som når cirka 3 m i 

höjd, se Figur 17.  
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Figur 17: Bilden visar en tydlig skiktning med kalksten i botten som övertäcks av morän, torv och grus. Bild från 
den östra sidan av dagbrottet. (Foto: SMA Mineral Persberg AB) 

Jordlagret vid västra sidan av befintligt dagbrott består av torv och morän blandat med 

fyllning av krossad och vittrad sten.  

 

Figur 18: Jordarter inom Gåsgruvans område. Röda områden är berg i dagen, blåa områden är morän, bruna 
områden är torv. (Karta källa: SGU:s kartvisare, jordarter 2021-11-15). 

8.2.2 Berggrund 

Enligt SGU:s kartvisare är berggrunden lätt metamorfiserad, lätt dolomitisk kristallin 

kalksten (marmor) är dominerande i området. Kalkstenskroppen har en längd på cirka 1 300 

m och en bredd på cirka 200 m. Strykning för kalkstenskroppen är cirka 330˚ nordväst och 
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stupning i centrala delen ligger på 70–80˚ mot sydväst. Påvisad mäktighet av 

kalkstenskroppen är 270 m under markyta [1]. 

 

Figur 19: Berggrund enligt SGU:s kartverktyg. Blått område är kalksten, gult är sura metavulkaniter, brunt är 
Horrsjögranit och rött är Fililpstadsgranit. (Karta källa: SGU Kartvisare, Berggrund, 2021-11-15) 

Kalksten är genomträngd med metabasiter, skiffriga talk-kloritgångar, amfiboliter samt 

svartmalm med högsulfidiska ådror. Mellan 1600–1800-talet fanns järn- och zinkgruvor 

inom verksamhetsområdet.  

 

Figur 20: Brandstående diabasådror med granat-magnetit skarnlager. Bild från västra sidan av Gåsgruvan. (Foto: 
SMA Mineral Persberg AB) 
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Kalkstenen innehåller magnesiummineral som brucit och dolomit i de yngre lagren av 

brottet, samt de tidigare nämnda sulfiderna (magnetit, svavelkis, blyglans) och silikater 

(serpentin, lermineral). 

Kalkstenskroppen har direktkontakt med gnejsgranit (Horrsjögranit) på brottets mellersta 

östra delar. Ljusare sura metavulkaniter har upptäckts från södra sidan. Metamorfiserade 

ryoliter, leptiter och hälleflinta tränger in i kalkstenen i form av ådror med cirka 0,3–1 m 

bredd.  

Vid västra sidan av Gåsgruvan finns en krosszon, som avbryts av sura metavulkaniter. Enligt 

resultat från genomförda borrningar följer krosszonen kalkstenen till mitten av den västra 

sidan. Tecken på Filipstadsgranit är påvisad från borrning vid den västra sidan och även vid 

Blankagruvan 64 m under markytan i nuvarande täktbotten. 

8.3 Yt- och grundvatten 

8.3.1 Ytvatten 

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. Tillrinningsområdet 

till dagbrottet utifrån ytvattendelare/topografi är 0,6 km2. 

 

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

Gåstjärnen 

Hyttdammen 

Holmtjärnen 

Hemtjärnen 
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Vattensystemet mellan gruvan och sjön Daglösen innefattar flera olika sjöar, tjärnar och 

vattendrag. Norr om gruvan ligger Gåstjärnen vilken avvattnas via Rävbäcken. Rävbäcken 

löper strax väster om gruvan och är delvis omgrävd som anpassning till gruvverksamheten. 

Ett par km 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 Igeltjärnen, och från 

Igeltjärnen vidare ut i Rävbäcken. Igeltjärn sträckte sig tidigare ut över det området som 

idag är dagbrott, men på 1970-talet vallade man in den västra delen av Igeltjärnen 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. 

Delavrinningsområden och karaktäristiska vattenflöden har beräknats vid ett antal olika 

punkter inom avrinningsområdet ”Mynnar i Daglösen”. Flöden har beräknats genom 

areaskalning av SMHI:s modellerade s-hype data. Figur 22 visar beräkningspunkter och 

delavrinningsområden och i Tabell 1 redovisas beräknade flöden. Vidare har 

flödesmätningar på dygnsbasis gjorts från år 2016 vad gäller flöde i Rävbäcken mellan 

utloppet från Gåstjärnen och utloppet från klarningsdammen, samt av utflöde av 

länshållningsvatten från klarningsdammen. Mätningarna har utförts med ljuslod och 

mätränna i Rävbäcken och ljuslod samt skibord vid utloppet från klarningsdammen. I Bilaga 

B.2 redovisas grafer över uppmätta flöden år 2016–2021, samt över nederbörd enligt 

nederbördsstation i Persberg, samt att även s-hype beräknade flöden visas för samma 

punkt. Av mätningarna framgår att medelvattenföringen av länshållningsvatten från 

klarningsdammen är cirka 0,02 m3/s. Medelvattenföring i Rävbäcken vid utsläppspunkten 

från klarningsdammen är enligt mätningarna cirka 0,04 m3/s vilket överensstämmer med 

areaskalade s-hypedata. Enligt S-hype är medelvattenföringen i Stampbäcken cirka 0,3 

m3/s. 

Såsom framgår av Bilaga B.2 är flödet av länshållningsvatten jämnare än flödet i Rävbäcken. 

Detta är naturligt eftersom länshållningsvatten till stor del drivs av grundvattenflöde och 

därmed inte är lika direkt nederbördsstyrt som flödet i Rävbäcken. Vid torra perioder 

överstiger flödet av länshållningsvatten flödet i Rävbäcken, dock är även länshållningsflödet 

begränsat i de perioderna. Vid torra perioder är skillnaden mindre även mellan 

länshållningsvattenflödet och flödet i Stampbäcken. Utspädningseffekten är dock 

fortfarande mycket stor här eftersom en stor omblandning med utspädning sker i sjöarna 

mellan gruvan och Stampbäcken. Vattenvolymen i sjöarna Hyttdammen, Holmtjärnen och 

Hemtjärnen är sammantaget i storleksordningen 100 gånger större än den volym av 

ackumulerad mängd länshållningsvatten som kan förväntas komma under en torrperiod på 

sommaren. 
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Figur 22: Punkter i avrinningsområdet ”Mynnar i Daglösen” där flöden har beräknats. Grönt 
avrinningsområde är topografiska tillrinningsområdet till gruvan. (Karta källa: Tyréns 2016-03-31) 
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Tabell 1: Avrinningsområdenas och flödenas storlek för de sju punkterna inom delavrinningsområdet 
som visas i Figur 22. Flödena är beräknade genom skalning av SMHI:s S-hype data som bygger på data 
för åren 1981–2010. Flödena redovisas exklusive gruvans länshållningsvatten. 

 

8.3.2 Våtmarksområden 

Inom och runt fastigheten finns det gott om våtmarksområden, delvis kopplade till 

Gåstjärnen/Rävbäcken, Igeltjärnen och Kotjärnen. På den östra sidan om fastigheten finns 

flertalet mindre våtmarksområden, till vilka Skogsstyrelsen har knutit nyckelbiotoper. Mer 

information om naturvärdena kopplade till våtmarkerna kan läsas i kommande avsnitt. 

8.3.3 Vattentäkter och vattenskyddsområden 

Yngen är en ytvattentäkt för Persberg och Filipstad, och därför en viktig tillgång för 

befolkningen i kommunen. Nuvarande och planerad verksamhet ligger inte inom 

vattenskyddsområdet och brytning kommer att ske bort från vattenskyddsområdet. 
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Figur 23: Blå skraffering visar Yngens vattenskyddsområde. (Karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket, 2021-
11-02.) 

8.3.4 Grundvatten vid nuvarande och planerat kalkbrott 

Området runt gruvan utgörs huvudsakligen av morän och berg i dagen med torvområden 

runt tjärnarna i väst och syd samt efter vattendragen, se Figur 24. Jorddjupet varierar 

mellan 10–20 m i den västra delen av området och mellan 0,5–3 m i den södra delen enligt 

utförda borrsonderingar. Jorden består av en siltig/lerig morän med låg permeabilitet vilket 

innebär att grundvattnet rör sig långsamt i marken.  
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Figur 24: Jordartskarta över gruvområdet. Rött är berg i dagen, blått är morän, brunt är torv. (Karta källa: SGU:s 
kartvisare 2020-03-22). 

Utifrån den stora grundvattenavsänkningen vid dagbrottet kan 

grundvattentillrinningsområdet mot gruvan/influensområdet förväntas vara större än det 

topografiska ytvattentillrinningsområdet (0,6 km2). Grundvattentillflödet sker både i jord 

och berg, exempel på detta kan ses i Figur 25, där inflöde syns från både grundvatten 

genom sprickor i berg samt från jordslänten ovan berggrunden.  

Sammantagna grundvatteninflödet till dagbrottet kan beräknas genom vattenbalans utifrån 

uppmätt utgående flöde av länshållningsvatten samt uppskattad direkt nederbörd och 

ytvattentillrinning. Genomsnittligt uppmätt utgående mängd länshållningsvatten är cirka 20 

l/s (cirka 600 000 m3/år). Nederbörd i området är cirka 700 mm /år och förväntad 

avdunstning vid dagbrottet, utifrån nästan enkom berg och hårdgjorda icke växtbeklädda 

ytor, uppskattas till cirka 100 mm/år [2]. Resterande 600 mm/år av nederbörden inom det 

cirka 0,6 km2 stora topografiska avrinningsområdet till dagbrottets pumpar, cirka 12 l/s 

(cirka 360 000 m3/år), förväntas avrinna mot länshållningssystemet. Detta innebär att 

mellanskillnaden, cirka 8 l/s (cirka 240 000 m3/år), kan förväntas utgöra totala mängden 

tillrinnande grundvatten från såväl jord som berg.  
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Figur 25: Gruvans södra del med tecken på grundvattenutströmning i jordlagren ovan berget samt 
genom sprickor i berget. (Foto: Tyréns 2016-03-22) 

Grundvattennivåer varierar enligt utförda mätningar stort inom området beroende på 

avstånd till dagbrottet. De lägsta nivåerna har uppmätts i rör sittandes närmast dagbrottets 

släntkrön. Genomförd grundvattenmodellering tyder på att dagens påverkansområde är 

begränsat i jordlagren, utförda mätningar visar att grundvattennivån skiljer sig med 9 m i 

dagbrottskanten jämfört med cirka 30 m västerut. I områdets södra del är jorddjupet litet 

och inget grundvatten har noterats i jorden vid fältundersökningar. Även öster om 

dagbrottet har slänten vid fältundersökning visat sig vara torr idag.  

Det finns inga tecken på grundvattenkommunikation med omkringliggande 

ytvattenförekomster. Avståndet till sjön Yngen är som minst cirka 600 m, vilken 

topografiskt avgränsas av en höjdrygg mot dagbrottet. 

8.3.4.1 Grundvattenbildning 

Grundvattenbildningen varierar över året och brukar normalt vara som störst under vår och 

höst, då nederbörden är som störst. På sommaren förångas stora delar av nederbörden 

innan det når marken och växter tar upp och förbrukar stora delar av markvattnet. Det 

medför att ingen grundvattenbildning sker och grundvattenmagasinet minskar med 
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sjunkande grundvattennivåer som följd. På vintern sker ingen eller mycket liten 

grundvattenbildning som följd av att marken är frusen och vatten inte kan tränga igenom 

jorden. 

Grundvattenbildning i området kring Gåsgruvan har beräknats till cirka 350–400 mm/år [3]. 

8.3.4.2 Grundvattennivåer 

Grundvattennivån i morän följer generellt topografin och varierar beroende på årstider. 

Generellt ligger grundvattennivån som högst under höst och vår på grund av ökad 

nederbörd samt snösmältning. Torvmark har en hög magasineringskapacitet tack vare dess 

höga porositet. Detta innebär att vattennivån ofta ligger i markytan och inte varierar med 

årstider, utan överskottet från nederbörd och snösmältning avrinner som ytvatten.  

8.3.4.3 Vattengenomsläpplighet i berggrunden 

Bergets förmåga att släppa igenom vatten avgörs av en mängd olika faktorer. En 

grundläggande förutsättning för att vatten ska kunna transporteras genom berget är att det 

finns öppna, vattenfyllda sprickor som utgör grunden för en vattentransport. Hur 

genomsläpplig en specifik spricka är avgörs av flera faktorer, exempelvis hur öppen sprickan 

är, hur skrovliga sprickväggarna är och hur rak sprickan är. Öppningsgraden av en spricka 

kan i sin tur till exempel vara beroende av kemiska utfällningar i sprickan och sprickans 

riktning i förhållande till bergspänningar. 

Eftersom bergets hydrauliska egenskaper till stor del bestäms av sprickor som kan vara mer 

eller mindre allmänt förekommande, kan vattengenomsläppligheten uppvisa en stor 

heterogenitet, speciellt betraktat inom ett mindre område. Det innebär att det är mycket 

svårt att uttala sig om områdets hydrauliska konduktivitet baserat på en eller ett fåtal 

brunnar/borrningar i berg. 

8.3.5 Privata brunnar 

En brunnsinventering har utförts för att utreda vilka brunnar som teoretiskt skulle kunna 

påverkas i gruvområdets närhet. Avgränsning har skett utifrån topografi och bedömt 

teoretiskt möjligt påverkansområde. Aktuella fastigheter finns sammanställda i 

sakägarförteckning, se Bilaga G till ansökan. 

8.3.6 Grund- och ytvattenkemiska förhållanden 

Länshållningsvatten från Gåsgruvan utgörs av grundvatten och ytvatten som strömmar in i 

dagbrottet, samt av nederbörd. Länshållningsvattnet samlas kontinuerligt upp och pumpas 

upp ur gruvan till en klarningsdamm i verksamhetsområdets nordvästra del. I 

klarningsdammen avskiljs partiklar, varefter det klarnade vattnet bräddas till Rävbäcken. 

Fortlöpande provtagning och kemiska analyser sker inom ramen för Gåsgruvans 

recipientkontrollprogram. Provtagning sker återkommande fyra gånger per år vid nio olika 

stationer, se Figur 26. Provtagning och kemiska analyser har även utförts på grundvatten 

från två borrade brunnar inom verksamhetsområdet. 

I samband med planeringen för den utökade verksamheten har provtagning och kemiska 

analyser genomförts av ytnära markgrundvatten i kanten av upplag för jord (västra delen av 

området) respektive bergmassor (östra delen av området). Även laktester har utförts på 



34 (100) 

material från de två upplagen i syfte att undersöka eventuella källor till 

föroreningsbelastning. 

  

Figur 26: Provpunktslägen i recipientkontrollprogrammet för Gåsgruvan. (karta källa: Vattenkartan, 2021-11-10) 

Resultaten från den löpande provtagningen inom recipientkontrollprogrammet har 

sammanställts i form av beräknade årsmedelvärden för perioden 2017–2021. I 

kontrollprogrammet ingår järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, mangan, natrium och 

uran. Sammanställda resultat för respektive provtagningsstation visas i Diagram 1. 



35 (100) 

Diagram 1: Årsmedelhalter av järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, natrium och uran för åren 2017–2021 
(del av året) vid de olika provtagningsstationerna vid Gåsgruvan. Logaritmisk haltskala.  
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Vid ett tillfälle, 2021-04-12, har kompletterande provtagning och analys skett med ett 

bredare spektrum av metaller i vattnet vid de olika provtagningsstationerna. Resultaten 

från denna kompletterande provtagning visas i Diagram 2. 

Diagram 2: Uppmätta halter av olika metaller i vattenprov tagna 2021-04-12 vid de olika 
provtagningsstationerna vid Gåsgruvan. Logaritmisk haltskala. 

 

Sammanställda resultat avseende årsmedelvärden för ammoniumkväve, nitritkväve, 

nitratkväve och kemisk syreförbrukning (COD-Mn) för respektive provtagningsstation visas i 

Diagram 3. För punkt 8 Inlopp Stampbäcken har även medelhalten av fri ammoniak 

beräknats enligt bestämmelserna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 

2019:25). 
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Diagram 3: Årsmedelhalter av ammoniumkväve, nitritkväve, nitratkväve och kemisk syreförbrukning (COD-Mn) 
för åren 2017–2021 (del av året) vid de olika provtagningsstationerna vid Gåsgruvan. För punkt 8 Inlopp 
Stampbäcken har även årsmedelvärden för ammoniakkväve beräknats (NH3-N ber.) för en antagen 
medeltemperatur i vattnet på 10 C. Logaritmisk haltskala. Värden under rapporteringsgräns visas ej. 
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Årsmedelvärden har beräknats för de uppmätta halterna av uran vid de olika 

provtagningsstationerna. Resultaten visas i Diagram 4 (logaritmisk haltskala). 



39 (100) 

Diagram 4: Sammanställda årsmedelvärden för perioden 2017–2021 (del av året) av uppmätta uranhalter vid 
olika provtagningsstationer vid Gåsgruvan. 

 

Diagram 5: Sammanställda årsmedelvärden för perioden 2017–2021 (del av året) av uppmätta uranhalter vid 
olika provtagningsstationer vid Gåsgruvan. Halterna visas här i logaritmisk skala men visar samma värden som i 
Diagram 4. 

 

Uppmätta uranhalter i borrade brunnar inom området redovisas i Diagram 5. Halterna av 

uran är förhöjda i brunnsvattnet och ligger på ungefär samma nivå som uppmätta halter i 
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länshållningsvattnet, vilket visar att det djupare grundvattnet som strömmar in i dagbrottet 

utgör en källa för uran i länshållningsvattnet. Litteraturdata visar att grundvatten i granitisk 

berggrund ofta har förhöjda uranhalter på upp till 20 µg/l [4], vilket överensstämmer väl 

med de uppmätta halterna i brunnarna.  

Diagram 6: Uppmätta halter i borrade brunnar inom verksamhetsområdet. 

 

Resultaten från genomförda laktester på olika bergmaterial och prov från jordupplag från 

Gåsgruvan visas i Diagram 7. Undersökningen har genomförts i syfte att undersöka om olika 

typer av berg- och jordmaterial kan utgöra en källa till förhöjda uranhalter i 

länshållningsvattnet. Resultaten visar att bergmaterialet ger endast obetydliga halter av 

uran i laktesten, medan proven från jordupplaget ger förhöjda uranhalter. Jordmaterialet 

som finns upplagt vid Gåsgruvan kan därför misstänkas vara en källa som bidrar till de 

förhöjda halterna i länshållningsvattnet och/eller direkt påverkan på Rävbäcken. 
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Diagram 7: Uppmätta uranhalter i laktest av berg- och jordmaterial vid Gåsgruvan. L/S betecknar förhållandet 
mellan mängden vatten och mängden fast material i de olika laktesten och avser att spegla lakbarheten på kort 
sikt (L/S 0.1) och på lång sikt (L/S 10). Testen är utförda som kolonntest enligt standarden SS-EN 14405:2017. 

 

8.4 Översiktsplan 

Kommunfullmäktige antog Filipstads kommuns nuvarande översiktsplan den 10 mars 2016 

och den vann laga kraft den 9 april 2016. Den nya översiktsplanen ersätter översiktsplanen 

från 1990, och fokus ligger på utveckling av tätorterna och stråken däremellan tillsammans 

med LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Tillsammans med 

översiktsplanen finns en fördjupning för tätorten Filipstad från 2013 och ett tematiskt 

tillägg gällande vindbruk från 2011. Redovisning av dessa planer sker även sammanfattat i 

översiktsplanen. [5] 

Filipstads kommun har som vision att genom att ta tillvara och utveckla det som är bra i 

kommunen tillsammans med att tillhandahålla god samhällsservice med skola, vård och 

omsorg och goda kommunikationer kunna upprätthålla sitt befolkningsunderlag och även 

på sikt skapa en positiv trend där människor väljer att stanna kvar eller bosätta sig i 

kommunen. Det anges därför särskilt att det är viktigt för kommunen att arbetstillfällena 

inte minskar, vilket skulle locka människor till andra regioner.  

8.5 Skyddade områden 

Enligt aktuella karttjänster ligger platsen för planerad verksamhet inte inom någon 

nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller kulturreservat. Planerad verksamhet ligger ej 

heller inom strandskyddat område. För övriga skyddade områden, aktuella riksintressen 

eller rödlistade och fridlysta arter, se kommande avsnitt. 
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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 mest värdefulla 

sjöar och är även dricksvattentäkt för Persberg och Filipstad.  

Förekomsten av kalk ger en rik flora på Yngens öar, där 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.  

För mer information om naturvärden i området se avsnitt 8.6 
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Figur 27: 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 linje är planerat verksamhetsområde, röd streckad linje är planerat brytområde och blå 
streckad linje är upplagsområden. (Karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket, 2021-11-23). 

8.5.2 Riksintresse värdefulla ämnen och material 

Fyndigheten av urkalksten vid Gåsgruvan är utpekad som riksintresse avseende värdefulla 

ämnen och material. Enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska områden som 

innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse, skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa.  
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8.6 Naturvärden 

Området är starkt präglat av de kalkrika förhållandena i marken, vilket förekomsten av 

åtskilliga kalkkrävande och -gynnade växter visar. Tall- och granskogar är dominerande 

skogstyper, i huvudsak yngre – medelålders och hårt präglade av skogsbruk. I utkanten av 

och gränsande till fastigheten finns även mer naturliga skogsmiljöer med högre 

naturvärden. I kalkbrottets närhet finns rikligt med våtmarker, en bäck och ett par mindre 

skogstjärnar; Kotjärnen och Igeltjärnen. I kalkbrottets närhet finns också en antropogen 

påverkan i form av att kalkdamm som har spridits med luften till kringliggande marker. 

Denna onaturliga spridning av kalk har en särskild påverkan på växtsamhällena och man 

hittar därför kalkgynnade arter även i avvikande miljöer. Inom det område som planeras för 

utökad brytning och upplag ligger Igeltjärnen, ett småvatten med inslag av extremrikkärr i 

kanterna.  

8.6.1 Naturvärden enligt naturvärdesinventeringar 

Tre utförda naturvärdesinventeringar (Sweco och Tyréns 2018 [6], Gran 2020 [7] och 

Schreiber 2021 (Bilaga B.3b)) och Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och 

Våtmarksinventeringen (VMI) har berört Gåsgruvan. Dessa inventeringar pekar ut cirka 30 

naturvärdesobjekt (Figur 28) inom och i anslutning till fastigheten. Inom angiven 

verksamhetsgräns återfinns tre objekt med högt naturvärde (naturvärdesklass 2), fyra 

objekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och fyra objekt med visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4). Naturvärdesobjekten med högt naturvärde utgörs av rikkärrsmiljöer 

samt vattendraget Rävbäcken, medan objekten med påtagligt naturvärde främst utgörs av 

trivialare skogstyper med högt artvärde på grund av förekomsten av kalkgynnade arter. Ett 

av dessa objekt (öster om Rävbäcken) är dock en skogsmiljö med högre biotopvärde, en 

äldre tallskog med god förekomst av död ved. 

En vegetationsinventering i Igeltjärnen och en del andra limniska miljöer har utförts [8]. 

Igeltjärnen är kraftigt påverkad av gruvverksamheten, utloppet är reglerat och 

naturligheten bedömdes som måttlig. Vid inventeringen påträffades tio arter av 

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

bergslagssjö. Ingen art kan dock betraktas som särskilt ovanlig. Trots påverkan finns en 

riklig och blandad vegetation, som i sin tur ger upphov till en god livsmiljö för evertebrater 

och fisk. Sammantaget bedömdes naturvärdena i Igeltjärnen som påtagliga. I en särskild 

inventering av Rävbäcken (Bilaga B.2b) anges den ha högt naturvärde, förutom i de 

nordligaste delarna, som bedömdes ha lägre värde. Utflödet från Igeltjärnen har lägre 

naturvärde.  

En insektsinventering med särskilt fokus på Igeltjärnen med omgivningar har genomförts 

[9]. 

En häckfågelinventering genomfördes 2018 [10] och kompletterades med vissa noteringar 

2021. Inventeringen fokuserade på prioriterade arter enligt gällande praxis (det juridiska 

läget är emellertid i nuläget något oklart), det vill säga rödlistade arter och arter upptagna i 

EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. En kompletterande tjäderinventering utfördes 2021 [11]. 
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Under 2021 har även eDNA-provtagning med inriktning på fisk samt 

bottenfaunaprovtagning genomförts i vattenmiljöerna runt Kotjärnen – Igeltjärnen – 

Rävbäcken, se Bilaga B.3c och Bilaga B.3d. 

 

 

Figur 28: Naturvärden och artfynd. (Karta källa: Naturcentrum 2021-11-23) 

8.6.2 Skyddsvärda arter (rödlistade arter och arter skyddade enligt miljöbalken) 

Sammanlagt har 21 rödlistade arter (beträffande fåglar endast arter som bedömts ha revir i 

området) påträffats inom fastigheten, varav elva arter inom området för befintlig och 

planerad verksamhet (Tabell 2). 
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Av fåglar gjordes i samband med fågelinventeringar 2018 och 2021 observationer med 

häckningskriterier av de rödlistade men mycket vanliga arterna rödvingetrast NT1 

(flerstädes), grönsångare NT (Igeltjärnen) svartvit flugsnappare NT (Igeltjärnen samt norra 

delen av fastigheten), grönfink EN2 (östra delen av fastigheten) och sävsparv NT (norra 

delen av verksamhetsområdet). Vidare konstaterades att hussvala VU3 häckar på 

byggnader i verksamhetsområdet och spillkråka NT har observerats under häckningstid vid 

Igeltjärn och Kotjärn. Kricka VU är noterad under häckningstid i Kotjärnen där även smålom 

NT födosöker (men ej häckar). 

Av övriga ryggradsdjur är den vanliga men minskande fiskarten lake VU påvisad i Igeltjärnen 

och Rävbäcken vid eDNA-provtagning 2021. 

Gropig brunbagge NT påträffades i samband med insektsinventering vid Igeltjärnen 2016. 

Arten förekommer i skogsmiljöer med död barrved. Bäckbuksimmare VU noterades i 

bäcken mellan Kotjärnen och Igeltjärnen i samband med bottenfaunaprovtagning 2021. 

Arten är sällsynt och lokalt förekommande och knuten till små, långsamt rinnande 

vattendrag. 

Av kärlväxter finns enstaka noteringar från 2021 gällande skogsalm CR4, rödlistad på grund 

av svampsjukdomen almsjuka men mycket vanlig söder om den biologiska 

norrlandsgränsen. Inga särskilt grova eller på annat sätt skyddsvärda träd av arten finns 

noterade. Backruta NT finns noterad i slutet av 1900-talet vid Kotjärnen, arten är 

kalkgynnad och känslig för både igenväxning och intensiv hävd. Sandviol NT förekommer 

vid en vändplan nära Kotjärnen, arten är knuten till öppna, sandiga miljöer och är känslig 

för igenväxning. 

Fältgentiana EN är noterad vid Igeltjärnen 1993. Arten är eftersökt men ej återfunnen i 

samband med floraväkteri 2003. Noggrant eftersök gjordes även i september 2021, men 

inte heller då kunde arten återfinnas. Den bedöms därför som högst sannolikt utgången 

från området. 

Stor silverbryum EN är en liten mossa som finns (noterad 2020 och 2021) i en vägkant i 

brottet i anslutning till Igeltjärn. Arten är sällsynt och förekommer på öppen kalkjord, och är 

 

 

 

 

1 NT – rödlistekategori Nära hotad 

2 EN – rödlistekategori Starkt hotad 

3 VU – rödlistekategori Sårbar 

4 CR – rödlistekategori Akut hotad 
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beroende av markstörningar som hindrar igenväxning. Förekomsten i området bedöms 

därför vara beroende av verksamheten som kontinuerligt skapar nya ytor med bar kalkjord. 

Tre rödlistade svamparter påträffats inom fastigheten men utanför verksamhetsområdet, 

nämligen svart taggsvamp NT, grantaggsvamp NT och mjölsvärting NT, vilka samtliga 

noterades i 2021 i yngre barrskog i fastighetens nordligaste del. Dessa arter är normalt 

knutna till äldre barrskog men förekommer här i trivialare miljöer, sannolikt en konsekvens 

av den kalkrika jordmånen. 

På fastigheten har 28 arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen observerats (av 

fåglar ingår endast prioriterade arter enligt tidigare gällande praxis, det vill säga rödlistade 

eller upptagna i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1). Av dessa har 15 noterats inom 

verksamhetsområdet. 

Alla fågelarter är skyddade enligt artskyddsförordningen, men enligt tidigare gällande praxis 

(i nuläget är det juridiska läget oklart) ska särskild hänsyn visas till rödlistade arter (gäller 

nio arter i området, se ovan) och arter upptagna i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Av de 

sistnämnda har följande arter observerats i området under omständigheter som tyder på 

häckning (förutom spillkråka och smålom som också är rödlistade, se ovan): 

Sångsvan häckar med ett par i Igeltjärnen. Nattskärra är noterad strax utanför fastigheten i 

söder, och något revir kan eventuellt beröra även de sydöstra delarna av fastigheten och 

verksamhetsområdet som också hyser lämpliga miljöer för arten. Tjäder är noterad söder 

och öster om fastigheten och ett revir kan eventuellt beröra de södra delarna av 

fastigheten och verksamhetsområdet. Dock finns här inga särskilt lämpliga biotoper, och 

inga möjliga spelplatser. Trana har noterats under häckningstid vid Kotjärnen, och kan 

möjligen häcka där. Det bedöms dock inte troligt eftersom den inte noterades under 

häckfågelinventeringen. 

Av grod- och kräldjur reproducerar sig vanlig padda i Kotjärnen där också ett fynd av vanlig 

snok är noterat. Igeltjärnen bedöms inte vara någon särskilt bra groddjursmiljö [12], men 

vid eDNA-undersökning 2021 påvisades förekomst av mindre vattensalamander där. Både 

vanlig padda, vanlig snok och mindre vattensalamander är mycket vanliga, men fridlysta 

enligt artskyddsförordningen 6 §. 

Bred kärrtrollslända är fridlyst enligt artskyddsförordningen 4 §. Arten är mindre vanlig och 

förekommer gärna i kalkrika småvatten med rik vegetation i skogsmiljö. Den tål även 

närvaro av rovfiskar bättre än många andra trollsländearter. Den har noterats inom 

verksamhetsområdet vid Igeltjärnen samt utanför detsamma vid Kotjärnen. 

Flera av de skyddade arterna utgörs av orkidéer som är fridlysta enligt 

artskyddsförordningen 8 §. Av dessa är vanligare arter som purpurknipprot, skogsknipprot, 

tvåblad och nattviol mer eller mindre väl spridda och talrika i området. Skogsknipprot är 

dock inte noterad inom verksamhetsområdet. Dessa arter gynnas säkerligen av befintlig 

verksamhet som ger kalktillskott även till mer kalkfattiga delar av området, och åtminstone 

den förstnämnda kommer spontant upp exempelvis i kanterna av nyanlagda vägar i brottet. 

Vidare finns ett relativt stort bestånd av guckusko (ett 50-tal exemplar) som förvisso ligger 

på grannfastigheten men endast knappt 100 m från verksamhetsområdet. 
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Fältgentiana är fridlyst enligt artskyddsförordningen 8 §, men bedöms vara utgången (se 

ovan). 

Av kärlväxter fridlysta enligt artskyddsförordningen 9 § finns enstaka lokaler med tibast 

(nordligaste delen av fastigheten, utanför verksamhetsområdet), blåsippa och revlummer 

(vid Kotjärnen, den sistnämnda endast utanför verksamhetsområdet).  

I rikkärret vid Igeltjärnen finns goda förekomster av käppkrokmossa, vilken är fridlyst enligt 

artskyddsförordningen 8 §. Förekomsten inventerades 2016 och samtidigt undersöktes 

några kringliggande våtmarker för att identifiera möjliga platser att flytta käppkrokmossan 

till [13]. Käppkrokmossan flyttades till Gåstjärnen hösten 2017. Transplanteringen förefaller 

ha lyckats, och arten ökade sin utbredning något mellan 2018 och 2020 [14]. 

Käppkroksmossa utgörs i Sverige av två så kallade kryptiska (morfologiskt oskiljaktiga) arter, 

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 [15].  

Bolaget avser att genom skyddsåtgärder begränsa negativ påverkan av 

kalkbrytningsverksamheten på de enligt artskyddsförordningen skyddade arterna. 

Tabell 2: Rödlistade (med rödlistekategori) och skyddade arter (enligt paragraf i artskyddsförordningen) samt 
bedömd påverkan, åtgärder och eventuell dispens (enligt paragraf i artskyddsförordningen). 

Grupp Art Kategori Inom 

verksamhets-

området 

Kommentar Bedömd 

påverkan 

Skydds-/kompen-

sationsåtgärder, ev. 

dispens 

Fiskar Lake VU x Rävbäcken och 

Igeltjärnen 

Förlust av 

livsmiljö vid 

Igeltjärnen 

 

Fåglar Buskskvätta NT, 4§   Revirhävdande 

vid Kotjärnen. 
Ingen.  

Fåglar Grönfink EN, 4§   Enstaka par 

häckar, 

verksam-

hetområdet kan 

beröras av 

något revir. 

Försumbar.   

Fåglar Grönsångare NT, 4§ x Ett revir inom 

verksamhetsom

rådet. 

Eventuell 

förlust av ett 

revir. 

Ingen avverkning 

under häckningstid. 

Fåglar Hussvala VU, 4§ x Häckar på 

byggnader i 

brottet. 

Ingen.   

Fåglar Kricka VU, 4§   Möjlig häckning 

i Kotjärnen. 
Ingen.   
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Fåglar Mindre flug-

snappare 
4§ x Ett revir vid 

Igeltjärnen. 
Möjlig förlust av 

ett revir. 
Ingen avverkning 

under häckningstid, 

förstärkning av 

kvarvarande 

biotoper. 

Fåglar Nattskärra 4§   Påträffad 

utanför 

fastigheten, 

revir kan 

möjligen beröra 

verksamhetsom

rådet. 

Försumbar. Ingen avverkning 

under häckningstid. 

Fåglar Rödvinge-

trast 
NT, 4§ x Häckar allmänt i 

området, några 

revir inom 

verksamhetsom

rådet. 

Förlust av 

enstaka revir, 

försumbar 

påverkan. 

Ingen avverkning 

under häckningstid. 

Fåglar Smålom NT, 4§   Häckar ej men 

födosöker i 

Kotjärnen. 

Ingen.   

Fåglar Spillkråka NT, 4§ x Ett revir berör 

verksamhetsom

rådet. 

Möjlig 

försämring/förl

ust av ett revir. 

Ingen avverkning 

under häckningstid, 

förstärkning av 

kvarvarande 

biotoper. 

Fåglar Svartvit flug-

snappare 
NT, 4§   Något revir kan 

beröra 

verksamhetsom

rådet. 

Försumbar. Ingen avverkning 

under häckningstid. 

Fåglar Sångsvan 4§ x Ett par häckar i 

Igeltjärnen 
Trolig förlust av 

ett revir. 
Dispens enligt 

artskyddsför-

ordningen 14 § för 

förstörande av 

häckplats. Inga 

störande åtgärder i 

tjärnen under 

häckningstid, 

skapande av 

häckningsflotte i 

Kotjärnen. 

Fåglar Sävsparv NT, 4§ x Ett revir inom 

verksamhetsom

rådet. 

Möjlig förlust av 

ett revir. 
Ingen avverkning 

under häckningstid. 

Fåglar Tjäder 4§   Inga spelplatser 

inom området, 

men delar av 

området ingår 

sannolikt i ett 

revir. 

Försumbar. Ingen avverkning 

under häckningstid. 
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Fåglar Trana 4§  Möjlig 

häckplats i 

Kotjärnen. 

Försumbar.  

Grod-

djur 

Mindre 

vatten-

salamander 

6§ x Påvisad 

förekomst i 

Igeltjärnen 

Förlust av 

eventuell 

reproduktionsm

iljö 

Ingen tömning eller 

liknande av tjärnen 

under lek- och 

yngeltid. 

Grod-

djur 
Vanlig padda 6§   Leker i 

Kotjärnen. 
Ingen.   

Insekter Bred kärr-

trollslända 
4§ x Igeltjärnen och 

Kotjärnen. 
Förlust av 

livsmiljö vid 

Igeltjärnen. 

Dispens enligt 14 §. 

Insekter Bäckbuk-

simmare 

VU x Bäck uppströms 

igeltjärnen 
Förlust av 

livsmiljö. 
Miljön efterliknas 

vid anläggning av 

nytt dike. 

Insekter Gropig 

brunbagge 
NT x Väst om 

Igeltjärnen. 
Förlust av 

livsmiljö vid 

Igeltjärnen. 

Förstärkningsåt-

gärder i kvarvarande 

skogsbiotoper för 

spillkråka gynnar 

även denna art. 

Kräldjur Vanlig snok 6§   Noterad i 

Kotjärnen. 
Ingen.   

Kärl-

växter 
Backruta NT   Äldre fynd vid 

Kotjärnen. 
Ingen.   

Kärl-

växter 
Blåsippa 9§ x Sparsam i 

verksamhetsom

rådet, allmän i 

omgivningarna. 

Förlust av 

enstaka plantor, 

försumbar 

påverkan. 

Dispens enligt 15 §. 

Kärl-

växter 
Fältgentiana EN, 8§ x Igeltjärnen, 

med hög 

sannolikhet 

utgången. 

Utgången.   

Kärl-

växter 
Guckusko 7§   Förekommer ej 

inom 

fastigheten, 

men cirka 100 

m utanför 

densamma. 

Ingen.   

Kärl-

växter 
Nattviol 8§ x Några fynd på 

fastigheten, 

inom och 

utanför 

verksamhetsom

rådet. Allmän i 

omgivningarna. 

Förlust av 

enstaka plantor, 

försumbar 

påverkan. 

Dispens enligt 15 §. 
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Kärl-

växter 
Purpur-

knipprot 
8§ x Allmän i 

området. 
Förlust av en 

del plantor, 

försumbar 

påverkan. 

Dispens enligt 15 §. 

Kärl-

växter 
Revlummer 9§   Enstaka fynd 

vid Kotjärnen. 
Ingen.   

Kärl-

växter 
Sandviol NT   En lokal nära 

Kotjärnen 

Ingen.   

Kärl-

växter 
Skogsknipp-

rot 

8§   Enstaka fynd på 

fastigheten, 

utanför 

verksamhetsom

rådet. Allmän i 

omgivningarna. 

Ingen.   

Kärl-

växter 
Skogsalm CR x Enstaka yngre - 

medelålders 

träd. 

Förlust av 

enstaka, ej 

särskilt 

värdefulla träd. 

Försumbar 

påverkan. 

  

Kärl-

växter 
Tibast 9§   Enstaka fynd på 

fastigheten, 

utanför 

verksamhetsom

rådet. Allmän i 

omgivningarna. 

Ingen.   

Kärl-

växter 
Tvåblad 8§ x Några fynd på 

fastigheten, 

inom och 

utanför 

verksamhetsom

rådet. Allmän i 

omgivningarna. 

Förlust av 

enstaka plantor, 

försumbar 

påverkan. 

Dispens enligt 15 §. 

Mossor Käppkrok-

mossa 
8§ x Rikkärr vid 

Igeltjärnen. 

Transplantation 

genomförd till 

Gåstjärnen. 

Förlust av rik 

förekomst, 

transplantation

en medför liten 

påverkan på 

lokal 

population. 

Transplantation 

genomförd, 

övervakas. Dispens 

enligt 15 §. 

Mossor Stor 

silverbryum 

EN x På störd mark i 

brottet. Arten 

beroende av 

markstörningar. 

Försumbar.   

Svampar Grantagg-

svamp 
NT   Barrskog i 

fastighetens 

nordligaste del. 

Ingen.   
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Svampar Mjölsvärting NT   Barrskog i 

fastighetens 

nordligaste del. 

Ingen.   

Svampar Svart 

taggsvamp 
NT   Barrskog i 

fastighetens 

nordligaste del. 

Ingen.  

8.7 Övriga intressen 

Inom fastigheten finns inga övriga intressen såsom skogliga naturvärden, nyckelbiotoper 

eller sumpskogar. I direkt anslutning till fastigheten finns en del biotoper som 

Skogsstyrelsen har registrerat, bland annat ett barrskogsbestånd med naturvärde (ID: 

N912-2016) och en tallsumpskog, se Figur 29. Beståndet, som är 2,9 ha stort, omfattas inte 

av biotopskydd, naturvårdsavtal eller någon annan form av formellt skydd.  

Det finns inte några ängs- och betesmarksobjekt registrerade inom fastigheten.  

 

Figur 29: Orange skrafferat område visar område med naturvärde, rött skrafferat område visar nyckelbiotoper. 
(Karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket, 2021-11-02) 

8.8 Fornlämningar och övriga kulturvärden 

I området runt Yngen kan odlingslandskapet ses ha ett samband med malmkropparnas 

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

runt Gåsgruvan syns rester av den gruvverksamhet som tidigare bedrevs 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 det område där bolaget vill utöka sin verksamhet finns inga lämningarna som 

klassas som fast fornlämning. 
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I samband med framtagandet av nuvarande miljöbalkstillstånd för Gåsgruvan genomfördes 

en dokumentation av registrerade kulturvärden inom fastigheten som lämnades in till 

länsstyrelsen. Då tillstånd gavs till verksamheten genomfördes brytning och 

upplagsområden där en del av de övriga kulturlämningarna var belägna. Det finns därför 

inga övriga kulturlämningar kvar inom verksamhetsområdet. De övriga kulturlämningar som 

finns utanför fastigheten kommer inte att påverkas av planerad verksamhet. 

 

Figur 30: Blå markeringar är kulturhistoriska lämningar i området, röda linjer markerar fornlämningar. (Karta 
källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet, 2021-04-28). 

8.9 Förorenade områden (nuvarande och tidigare verksamhet) 

Vid fastighetsgränsen mellan Yngshyttan 1:337, Yngshyttan 1:219 och Yngshyttan 1:317 

finns en gammal kommunal deponi där man har påträffat metallskrot, bilar, rör, med mera. 

Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden var deponin i drift mellan åren 1965–

1972 och hanterade då hushållsavfall, industriavfall samt bygg- och rivningsavfall. Området 

har kategoriserats till riskgrupp 4, vilket antyder att det ej innefattar någon större risk. SMA 

Mineral har städat bort synligt avfall från platsen och i dagsläget ligger det dessutom en del 

kalk ovanpå deponin, något som bör medföra en minskad risk för lakning av miljöfarliga 

ämnen.  

Ansökans påverkan berör inte området i fråga, och därmed finns ingen risk för någon med 

anledning av den sökta verksamheten ökad spridning framgent. 
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Det finns uppgifter om att det i området kring Gåsgruvan, som idag omfattas av den 

aktuella verksamheten, finns rester från historisk brytning av mindre fyndigheter av bland 

annat zinksulfidmalm och blysulfidmalm. Sulfidmineraliseringar av detta slag kan ha utgjort 

gynnsamma betingelser för en uranmineralisering i området. Sådana sulfidrika historiska 

brytningsrester kan vara en källa till uranläckage. Rester från tidigare brytningar ligger 

under nuvarande upplagsområden. 

9 LOKALISERINGSALTERNATIV 
Eftersom det rör sig om en utvidgning av en befintlig verksamhet är lokaliseringen i 

grunden given. 

I tillägg till de alternativ som presenteras ovan i avsnitt 6.2 (Brytplan), har följande 

alternativ övervägts och i nuläget valts bort: 

Ett av alternativen är Assertjärn som ligger cirka 3 km söder om Gåsgruvan och har en 

kalkstenskropp som möjligen kan vara brytvärd. Bolaget saknar rådighet till marken och 

några förhandlingar om förvärv har inte förts. Alternativet 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. 

Det andra alternativet är en större fyndighet av karbonatsten vid Bovik som ligger på andra 

sidan Yngen. Dolomit har brutits inom området vid Limbergsåsens dagbrott. I likhet med 

Assertjärn skulle en ny verksamhet öppnas på mark som tidigare inte påverkats av en större 

verksamhet. 

 

Figur 31: Lokaliseringsalternativen Assertjärn och Bovik. De blå områdena visar karbonatstensfyndigheter. 
(Karta källa: SGU Kartvisare, berggrund, 2021-11-14) 

Gåsgruvan 

Assertjärn 
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10 BEDÖMNINGSUNDERLAG 

10.1 Verksamhetspolicy för SMA Mineral 

SMA Minerals affärsidé är att tillhandahålla en hållbar och värdeskapande förädling av 

karbonatmineral för alla intressenter. Vår vision är att vara det naturliga valet för 

värdeskapande och utveckling inom branschen. Förädlingen av kisel- och karbonatmineral 

innebär prospektering av fyndigheter, framtagande av råvara i lämplig specifikation, 

förädling genom krossning, malning och kalcinering i ugnar, kvalitetsuppföljning, 

försäljning, leverans och kunduppföljning. 

Denna verksamhetspolicy beskriver hur SMA Mineral på ett ansvarsfullt sätt förhåller sig till 

sina intressenter och till sin omvärld. Den innebär ett stöd och ett åtagande för alla 

medarbetare inom företaget. 

• Vårt kundlöfte ”Förvänta dig lite mer” innebär att vi skapar mervärde för kunden och 

oss själva. Kunderna är grunden för företagets existens.  

• Vår teamarbetsmodell och regelbundna nulägesdiagnoser skapar ständiga 

förbättringar av verksamheten och gör oss till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

hållbart företag. 

• Arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet har hög prioritet i vår verksamhet. 

• Våra värdeord; ”Kompetens, Pålitlighet, Flexibilitet och Nytänkande” beskriver vårt 

förhållande till varandra och omvärlden. 

 

SMA Mineral har en helhetssyn på verksamheten som innebär följande: 

• Allt som vi gör påverkar omvärldens bedömning av företaget. Intressenternas 

förväntningar omfattar främst våra produkters kvalité, miljöaspekter, 

arbetsmiljöarbete, service, kompetens samt bemötande. Valet av leverantörer och 

samarbetspartners sker efter samma bedömningar. 

• Vi prioriterar ett ledarskap som engagerar och gör alla delaktiga i verksamheten. 

Medarbetarnas kompetens tillvaratas och utvecklas i en lärande organisation som 

värnar om medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Vi accepterar 

ingen form av diskriminering eller kränkande särbehandling. 

• Vi ser all verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv från råvara till slutprodukt så att 

miljöpåverkan kan minimeras på alla stadier. Val av resurser och teknik ska beakta 

arbetsmiljö-, miljö- och energiaspekter och möjliggöra hållbar verksamhet. Lag- och 

myndighetskrav betraktas som minimiåtaganden. 

• Vi har högt ställda krav på energiprestanda och effektiviserar kontinuerligt 

användandet av energi inom hela verksamheten. Kalcinering är en CO2-intensiv 

verksamhet och vi har ett långsiktigt mål att minska vår klimatpåverkan genom att 

utveckla möjligheterna att använda fossilfria bränslen och tillämpa ny teknik. 

• Lönsamhet är grunden för vår långsiktiga utveckling. Vi visar därför omsorg om hela 

företagets framgång på kort och lång sikt. Vi ska arbeta målstyrt, systematiskt och 

förebyggande samt fatta beslut på väl underbyggda fakta. Strategiska och utvalda mål 

mäts och följs upp regelbundet, minst årligen. 
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• Vår beslutsamhet att stärka SMA Minerals position som ett ledande, kundorienterat 

företag, framgår av att koncernens kvalitets- och miljöarbete bedrivs enligt de 

internationella standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

10.2 Miljöbalken 

Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999 och är Sveriges första samlade 

miljölagstiftning. Den utgör det främsta juridiska redskapet för att uppnå bland annat 

miljökvalitetsmålen.  

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken är målet att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan.”  

Denna ansökan berör bestämmelser bland annat 5, 6, 8, 9 och 11 kap. MB. 

10.3 Miljökvalitetsmålen 

De nationella miljökvalitetsmålen ska ge ledning för att bedöma vad en hållbar utveckling 

innebär och därigenom vara vägledande vid tillämpning av bestämmelserna i miljöbalken.  

Naturvårdsverket har fastställt Sveriges gemensamma miljökvalitetsmål grundat på att vi till 

nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

Riksdagen antog därför i april 1999, 15 stycken miljökvalitetsmål. Ett 16:e mål antogs i 

november 2005.  

De 16 miljökvalitetsmålen ska ange vägen för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt 

hållbar samhällsutveckling. Miljökvalitetsmålen har blivit riktmärken för allt svenskt 

miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. De 16 miljökvalitetsmålen är:  

1. begränsad klimatpåverkan, 

2. frisk luft, 

3. bara naturlig försurning, 

4. giftfri miljö, 

5. skyddande ozonskikt, 

6. säker strålmiljö, 

7. ingen övergödning, 

8. levande sjöar och vattendrag,  

9. grundvatten av god kvalitet, 

10. hav i balans samt levande kust och skärgård, 

11. myllrande våtmarker, 

12. levande skogar, 

13. ett rikt odlingslandskap, 

14. storslagen fjällmiljö, 

15. god bebyggd miljö och 

16. ett rikt växt- och djurliv. 

För att kunna omsättas i praktiken måste miljökvalitetsmålen preciseras med hjälp av mer 

konkreta mål. Detta görs genom att riksdagen fastställer ett antal etappmål som i detalj kan 

ange vilka egenskaper en viss naturtyp bör ha, vilka enskilda föroreningar eller andra 
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problem som behöver åtgärdas och vilka riktlinjer som ska gälla för sådana åtgärder. Vidare 

utformas sektorsmål av de myndigheter, organisationer och företag som verkar inom en 

viss samhällssektor, till exempel industrin. Länsstyrelserna kan därtill fastställa regionala 

mål och kommunerna kan besluta om lokala mål. Regionala mål har fastställts för alla län. 

Planerad verksamhet, påverkar främst följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan, 

Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. De dominerande miljöaspekterna är: 

• transporter 

• resursförbrukning 

• kemikalieanvändning i form av drivmedel och sprängkemikalier 

10.3.1 Regionala och lokala miljömål 

De nationella miljökvalitetsmålen har anpassats till regional nivå av länsstyrelsen, utom 

målet Levande skogar, som regionaliserats av Skogsstyrelsen. Detta innebär att regionalt 

prioritera, anpassa och konkretisera miljökvalitetsmålen och att de samarbetar med länets 

olika aktörer för att de ska nå målen. I länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för miljömålen 

i samhällsplanering, tillväxtarbete och andra kommunala uppgifter. De ska även stödja 

näringslivet i länet, och utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen.  

10.3.2 Filipstads kommuns miljöpolicy 

Filipstads kommun har upprättat en miljöpolicy som antogs av regionfullmäktige den 6 

november 2006.  

Filipstads kommun strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle för att skapa en god 

livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker vår kommun samt för kommande 

generationer. Vår verksamhet ska bidra till att främja en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är en ekokommun och skall fungera som pådrivare 

och gott exempel i arbetet för hållbar utveckling. Vårt miljöarbete och verksamheternas 

miljöpåverkan redovisas regelbundet. Att uppfylla de lagar och förordningar som berör 

kommunens verksamhet är en självklarhet.  

Arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling innebär att kommunen:  

• aktivt arbetar för att minska användningen av naturresurser och förebygga 

föroreningar  

• medverka till att bevara och öka den biologiska mångfalden  

• tar till vara och utvecklar kulturmiljön  

• sprider kunskap, skapar insikt och förmedlar framtidstro om miljöfrågor och hållbar 

utveckling till kommuninvånare, medarbetare, förenings- och näringsliv  

• verka för miljöanpassad planering, byggande och förvaltning  

• ställer lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners 

som vi ställer på vår egen verksamhet.  

10.4 Miljökvalitetsnormer 

På en del områden finns juridiskt bindande styrmedel som regleras i MB 5 kap. 

”Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsförvaltning”. Idag finns fyra förordningar om 

miljökvalitetsnormer, en som berör föroreningar i utomhusluft (2010:477), en gällande 
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olika parametrar i fisk- och musselvatten (2001:554), en för omgivningsbuller (2004:675) 

och en för olika parametrar i vattenförekomster (2004:660). Miljökvalitetsnormer avseende 

fisk- och musselvatten liksom för grundvatten berörs inte av gruvans verksamhet och tas 

därför inte upp nedan.  

10.4.1 Miljökvalitetsnormer för luft 

Luftkvalitetsförordningen (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 i beskrivning av miljökonsekvenser avsnitt 11. Tack vare vidtagna 

skyddsåtgärder som beskrivs i avsnitt 11.2.1, ses det inte som en risk att 

miljökvalitetsnormerna beträffande partiklar och kväveoxider kommer att överskridas. 

Tabell 3 redovisar miljökvalitetsnormer för utomhusluft.  

Tabell 3: Miljökvalitetsnormer för utomhusluft till skydd för människors hälsa. 

Till skydd för människors hälsa 

Ämne Högsta koncentration Andel av tid (år =kalenderår) 

Kväveoxider (NOX)  

 

 

 

90 g/m3 som timmedelvärde Får överskridas 175 gånger per 

kalenderår (98-percentil). 

förutsatt att föroreningsnivån aldrig 

överstiger 200 g/m3 under en 

timme mer än 18 gånger per 

kalenderår (99,8-percentil). 

60 g/m3 som dygnsmedelvärde Får högst överskridas 7 gånger 

per kalenderår (98-percentil). 

40 g/m3 som årsmedelvärde 

 

 

I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste storstad eller 5 kilometer till annat bebyggt område, 

industriell anläggning eller motorväg gäller, i stället för vad som sägs ovan, att kväveoxider inte får förekomma i 

utomhusluft med mer än i genomsnitt 30 g/m3 under ett kalenderår (årsmedelvärde). 

Svaveldioxid (SO2) 

 

 

200 g/m3 som timmedelvärde Får överskridas högst 175 ggr. 

per år (98-percentil) 

förutsatt att föroreningsnivån aldrig 

överstiger 350 g/m3 under en 

timme mer än 24 gånger per år 

(99,7-percentil). 
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 100 g/m3 som dygnsmedelvärde Får överskridas högst 7 ggr. per 

år (98-percentil)  

förutsatt att föroreningsnivån aldrig 

överstiger 125 g/m3 mer än 3 

gånger per år (99-percentil). 

I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste storstad eller 5 kilometer till annat bebyggt område, 

industriell anläggning eller motorväg gäller, i stället för vad som sägs ovan, att svaveldioxid inte får förekomma i 

utomhusluft med mer än: 

1. i genomsnitt 20 g/m3 under perioden den 1 oktober t.o.m. den 31 mars (vintermedelvärde) och 

2. i genomsnitt 20 g/m3 under ett kalenderår (årsmedelvärde). 

Kolmonoxid (CO) 10 mg/m3 som dygnsmedelvärde Som högst 

åttatimmarsmedelvärde under 

ett dygn. 

Bly (Pb) 0,5 g/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 

Bensen (C6H6) 5 g/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 

Partiklar (PM 10) 

 

50 g/m3 som dygnsmedelvärde Får överskridas högst 35 ggr. per 

år (90-percentil). 

40 g/m3 som årsmedelvärde  

Partiklar (PM 2,5) 25 g/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 

För att skydda människors hälsa: 

1. får den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar (PM2,5) från och 

med den 1 januari 2015 inte överskrida 20 mikrogram per kubikmeter luft, 

2. ska det eftersträvas att den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av 

partiklar (PM2,5) från och med den 1 januari 2020 procentuellt har minskats i enlighet med bilaga XIV B till 

luftkvalitetsdirektivet. Den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar 

(PM2,5) ska baseras på det sammanlagda medelvärdet för koncentrationen av partiklar (PM2,5) på urbana 

bakgrundsplatser under en treårsperiod i enlighet med bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet. 

Ozon (O3) 120 g/m3 som dygnsmedelvärde Som högst 

åttatimmarsmedelvärde under 

ett dygn. 

För att skydda växtligheten och i den utsträckning som det är möjligt med hänsyn till hur ozonbildande ämnen 

transporteras i luften och bildar ozon, ska det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft 

1. till och med den 31 december 2019 med mer än 18 000 mikrogram beräknat enligt exponeringsindex AOT 40 

och bestämt som ett genomsnittligt värde under en femårsperiod, 

2. från och med den 1 januari 2020 med mer än 6 000 mikrogram beräknat enligt exponeringsindex AOT 40. Om 

det på grund av ofullständiga uppgifter inte är möjligt att fastställa årsvärden för en femårsperiod, ska det värde 

som avses i första stycket 1bestämmas som ett genomsnittligt värde under en treårsperiod. 

Exponeringsindex AOT 40 uttrycks i mikrogram per kubikmeter luft för en viss tidsperiod och avser värde för 

summerade överskridanden av en viss halt ozon. Exponeringsindex AOT 40 beräknas på följande sätt. Under 

perioden från och med den 1 maj till och med den 31 juli varje år ska det för varje timme mellan klockan 8.00 och 

20.00 bestämmas ett timmedelvärde för ozonhalten. Varje timmedelvärde bestäms som skillnaden mellan den 

koncentration av ozon som överstiger 80 mikrogram per kubikmeter luft och 80 mikrogram per kubikmeter luft. 

Skillnaderna summeras först för varje dag och sedan till en totalsumma för hela perioden. 

Nickel (Ni) 20 ng/ m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 

Kadmium (Cd) 5 ng/ m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 
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Arsenik (As) 6 ng/ m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 

Bens(a)pyren 1 ng/ m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 

10.4.2 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 

Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller trädde i kraft den 1 september 2004. Som 

omgivningsbuller klassas buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. 

SMA Minerals planerade verksamhet räknas som industriell verksamhet (Rådets direktiv 

96/61/EG). Enligt 3§ i förordningen ska kommuner med mer än 100 000 invånare senast 

den 30 juni vart femte år ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och tagit fram 

strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående 

kalenderåret. Filipstads kommun har cirka 10 500 invånare och är därför inte skyldig att 

utföra en bullerkartläggning och vidta åtgärder. För vidare information om planerad 

verksamhets upphov till bulleremissioner, se avsnitt 11.6. 

10.4.3 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) trädde ursprungligen i kraft 1 augusti 2004 som 

en följd av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). Inom gruvans påverkansområde finns 

ingen grundvattenförekomst och några konsekvensbedömningar görs således inte 

avseende grundvattenstatus. För bedömning av ekologisk och kemisk status för 

ytvattenförekomster finns bedömningsgrunder upprättade i Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer (2019:25).  

Enligt miljöbalken får inte tillstånd lämnas till projekt som antingen kan medföra en 

försämring av statusen eller som kan äventyra uppnående av miljökvalitetsnormerna för en 

vattenförekomst. En försämring uppstår så snart statusen hos en av kvalitetsfaktorerna 

försämras med en klass även om statusen hos vattenförekomsten inte förändras som 

helhet. Försämring uppkommer också vid negativ påverkan på en kvalitetsfaktor som i 

befintligt tillstånd bedömts till sin sämsta statusklass, trots att det alltså inte leder till 

försämrad statusklassning.  

Kemisk och ekologisk status bedöms normalt utifrån miljöns tillstånd under en längre 

period. Därför beaktas framför allt varaktig påverkan vid bedömning av projektets 

konsekvenser på MKN. Beaktande av kortvarig påverkan görs då det finns risk för 

akuttoxiska halter av ämnen som kan överskrida gränsvärden för maximal halt eller om 

tillfällig påverkan kan ha långvariga konsekvenser på biologin. Beroende på projektets typ 

och omfattning av påverkan, är förutom övergripande ekologisk status endast vissa 

kvalitetsfaktorer relevanta att utreda. Dessa utgörs inom föreliggande ansökan framför allt 

av metallhalter under fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, hydrologisk regim under 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer samt biologiska kvalitetsfaktorer på övergripande nivå. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som berör fysisk påverkan på vattendragsfåra, 

närområde eller svämplan bedöms inte vara relevanta eftersom åtgärderna som följer av 

den utökade verksamheten inte medför risk för fysisk påverkan på vattenförekomsten.  
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Uppgifter om berörd vattenförekomst som redovisas nedan är hämtade från VISS 

(VattenInformationsSystem Sverige) och de statusbedömningar som anges avser det vid 

utredningstillfället senast uppdaterade arbetsmaterialet i VISS [16]. 

10.4.3.1 Stampbäcken (MS_CD: WA57482681) 

Gåsgruvan är belägen cirka 5 km norr om vattenförekomsten Stampbäcken (MS_CD: 

WA57482681). Stampbäcken är den enda vattenförekomsten inom Gåsgruvans potentiella 

påverkansområde. Vattnet från Gåsgruvan passerar såväl Rävbäcken, som sjöarna 

Hyttdammen, Holmtjärnen och Hemtjärnen innan det når Stampbäcken. Längs denna 5 km 

långa sträcka ökar vattenflödet genom tillrinnande yt- och grundvattenflöden.  

Stampbäcken är ett 2 km långt och några meter brett vattendrag som förbinder 

Hemtjärnen med Daglösen. Årsmedelvattenföringen i Stampbäcken är enligt Vattenwebb 

(SMHI) 0,3 m3/s. Fallhöjden är 50 m och bäcken är rik på nyckelbiotoper såsom blockrika 

forsar och fall. Bäcken har ett föryngrande, livskraftigt bestånd av flodpärlmussla [17]. 

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 och spridare 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. MKN anger att god ekologisk status ska uppnås till 2021. Kvalitetskravet för kemisk 

status är god kemisk ytvattenstatus men normen omfattas av undantag i form av mindre 

stränga krav vad gäller kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade 

difenyletrar (PBDE). Dessa ämnen överskrider gränsvärdena i samtliga Sveriges 

vattenförekomster. I nuläget bedöms att ekologisk status är god, men att kemisk status inte 

uppnår god status på grund av de överallt MKN-överskridande ämnena bromerad 

difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar [16].  

De provtagningar som Gåsgruvan gjort i Stampbäcken visar på generellt låga halter av 

metaller, men att halten av uran i nuläget överskrider MKN (se nedan, avsnitt 10.4.3.2). 

I Tabell 5 redovisas aktuella statusbedömningar enligt VISS, arbetsmaterial samt den 

påverkan som bedöms uppstå av de ändringar som omfattas av föreliggande 

tillståndsansökan.  

10.4.3.2 Grund- och ytvattenkemiska förhållanden 

Stampbäcken omfattas av miljökvalitetsnormen för inlandsytvatten. Bedömningsgrunder 

för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) sammanfattas i Tabell 4. 
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Tabell 4: Miljökvalitetsnormer för ämnen som uppmätts och som ingår i särskilda förorenande ämnen eller 
kemisk status i inlandsytvatten enligt HVMFS 2019:25. 

Ämne Årsmedelvärde (µg/l) Maximal tillåten 

koncentration (µg/l) 

Ammoniak  1 6.8 

Arsenik 0.5 7.9 

Bly 1.2 (biotillgängligt) 14 

Kadmium 0.08 0.45 

Koppar 0.5 (biotillgängligt) - 

Krom 3.4 - 

Nickel 4 (biotillgängligt) 34 

Nitratkväve 2 200 11 000 

Uran 0.17 8.6 

Zink 5.5 (biotillgängligt) - 

Beräknade årsmedelvärden för ammoniak är lägre än MKN för perioden 2017–2021 (Tabell 

4). För arsenik, bly, kadmium, krom, nickel och zink finns data endast för ett mättillfälle i 

respektive mätpunkt. Halterna var vid detta tillfälle lägre än respektive MKN-värde. 

Årsmedelvärdena för beräknade halter av ammoniakkväve varierar mellan 0,06 och 0,67 

µg/l under perioden 2017–2021, se Diagram 3. Inget enstaka mätvärde överstiger 1,2 µg/l. 

Halterna av ammoniakkväve är därmed lägre än MKN-värdena. 

Årsmedelvärdena för nitratkväve är 160 µg/l eller lägre för åren 2017–2021. Under denna 

period överstiger inget enstaka mätvärde 170 µg/L. Halterna av nitratkväve är därmed 

väsentligt lägre än MKN-värdena.  

Beräknade årsmedelvärden för totalhalten av löst koppar i vattnet tangerar MKN-värdet 

och för år 2019 överskrids MKN-värdet. Vid tillämpning av MKN-värdet ska hänsyn tas till 

den bakgrundshalt som finns i området. Bakgrundshalten av koppar har uppskattats till 

cirka 0,5 µg/l baserat på mätningar uppströms Gåsgruvan. Som jämförelse är 

kopparhalterna i Midskogstjärnen i medeltal 0,57 µg U/l vid de tre mättillfällen som 

redovisats av Havs- och vattenmyndigheten, utdrag ur SLU:s databas 2021-11-05 [18]. 

Koppar ska dock även bedömas mot biotillgänglig halt, vilken erfarenhetsmässigt alltid är 

väsentligt lägre än totalhalten. Den biotillgängliga halten av koppar har beräknats med en 

Biotic Ligand Model (BLM), där hänsyn tas till hur den kemiska formen av koppar påverkas 

av den lokala vattenkemin (pH, DOC- och kalciumhalt). DOC har uppskattats baserat på 

COD-Mn för de aktuella vattenproven. Resultaten visar biotillgängliga halter av koppar som 

är 0,03 µg/l eller lägre i samtliga prover i Stampbäcken, vilket väsentligt underskrider MKN-

värdet i Stampbäcken.  
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Beräknade årsmedelvärden för uranhalten i Stampbäcken överskrider MKN-värdet för 

samtliga år (2017-2021) med en faktor på cirka 4-5. Medelhalten i uppströms punkt (1. Bäck 

uppströms Gåstjärn) betraktas som naturlig lokal bakgrundshalt, men då värdena varierar 

något mellan olika år har medelvärdet för hela mätperioden 2017-2021 använts som 

bakgrundsvärde, det vill säga 0,41 µg/l. Som jämförelse är uranhalterna i Midskogstjärnen 

0,19 respektive 0,34 µg U/l vid de två mättillfällen som redovisats av Havs- och 

vattenmyndigheten, utdrag ur SLU:s databas 2021-11-05 [17]. Dessa värden bedöms ligga 

väl i nivå med den valda genomsnittliga bakgrundshalten i Gåsbäcken. Inget mättillfälle 

visar uranhalter som överskrider maximalt tillåten koncentration i Stampbäcken. Halterna 

förefaller ligga relativt konstant över tiden. Eftersom uranets toxicitet, i likhet med vad som 

redovisats för koppar ovan, är starkt beroende av de kemiska förhållandena i vattnet har en 

utredning genomförts där andelen av uranet som föreligger i toxiska former beräknats 

(Bilaga B.4). Utredningen visar att vattenkemin nedströms Gåsgruvan är gynnsam genom 

att uranet i väsentlig grad hindras från att uppträda i sina toxiska former. Resultaten visas i 

Diagram 8 där en jämförelse även görs med gränsvärdet och bakgrundshalten. Utredningen 

visar att trots att den totala halten löst uran i vattnet överskrider MKN-värdet (Tabell 4) så 

utgör de toxiska formerna av uran endast en mycket liten andel. Halterna av toxiskt uran 

underskrider med bred marginal MKN-värdet för uran. 

Diagram 8: Jämförelse av uppmätta totalhalter av löst uran med beräknade halter av toxiska former av uran, två 
variationer visas, med eller utan hänsyn tagen till naturligt organiskt kol i vattnet. 

 

10.4.3.2.1 Konsekvenser 

Inga fysiska åtgärder planeras i eller i direkt anslutning till Stampbäcken eller i vattendrag 

uppströms Stampbäcken. Den potentiella påverkan som kan uppstå är om det nya 

brytningstillståndet medför indirekt påverkan genom förändringar av flöde eller 

vattenkemisk belastning.  
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Det vatten som kan påverka recipienten är dels lakvatten som avrinner från upplag, dels 

länshållningsvatten som pumpas upp ur gruvschaktet. Mängden länshållningsvatten är i 

genomsnitt cirka 0,02 m3/s och eftersom detta till stor del är grundvatten är flödet relativt 

jämnt över tid. Lakvattnet består av regnvatten som passerar genom upplag och ned i 

marken och grundvattnet på sin väg till recipienten. Halten av föroreningar (exempelvis 

metaller) är relativt hög i länshållningsvattnet (se avsnitt 10.4.3.2) men låg i lakvattnet på 

grund av att massupplaget domineras av stora partiklar med liten specifik yta där kemiska 

vittringsprocesser kan äga rum samt på att en betydande andel av metallerna bedöms 

fastläggas vid transporten genom torvmarken. Med det utökade brytningstillståndet 

bedöms inte länshållningsvattnets kvalitet förändras. Skyddsåtgärder planeras för att 

begränsa mängden länshållningsvatten. Genom skyddsåtgärderna beräknas mängden 

länshållningsvatten förbli oförändrad. Därigenom bedöms eventuell belastning av särskilda 

förorenande ämnen, inklusive uran, inte öka. Det bedöms därmed inte finnas risk för 

försämring avseende särskilda förorenande ämnen. (I Tabell 5 redovisas gjorda 

bedömningar.) 

Länshållnings- och lakvattnet innehåller relativt låga halter av kväve. Provtagning i 

Stampbäcken visar på låga halter, långt under gränserna för MKN (Tabell 4). Det bedöms 

inte finnas risk för att MKN avseende nitrat och ammoniak överskrids. De kemiska 

egenskaperna hos vattnet från gruvan innebär inte risk för försurning eller övergödning av 

recipienterna. Även om halterna av uran överskrider MKN såväl idag som vid en fortsatt 

verksamhet är den biotillgängliga halten låg (se avsnitt 10.4.3.2). Vattenlevande organismer 

bedöms därmed inte påverkas av uran vare sig idag eller vid ett utökat tillstånd. 

Sammantaget undanröjer detta även risken för påverkan på biologiska kvalitetsfaktorer 

som svarar mot försurning, övergödning och förhöjda halter av särskilda förorenande 

ämnen. Konsekvenser på biologiska kvalitetsfaktorer bedöms således inte uppstå.  

Hydrauliken i Stampbäcken bedöms påverkas marginellt genom mycket små ändringar av 

flödesregimen hos det lakvatten som avrinner från upplag, via markvatten och så 

småningom når Stampbäcken. Flödesregimen hos detta lakvattenflöde bedöms dock i allt 

väsentligt likna befintlig tillrinning då vattnet även i framtiden får en relativ lång 

uppehållstid i omgivande mark innan det når recipienten. Kvalitetsfaktorn Hydrologisk 

regim samt underliggande parametrar bedöms därför endast obetydligt påverkas. Det 

bedöms inte finnas risk för att detta leder till en försämrad statusklassning.  

Övriga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (Morfologiskt tillstånd och Konnektivitet) 

bedöms inte påverkas eftersom vattenförekomsten inte påverkas fysiskt av planerade 

ändringar i verksamheten.  

Övergripande ekologisk status kan hypotetiskt påverkas genom negativa effekter på 

naturvärden eller naturvårdsarter som inte omfattas av biologiska kvalitetsfaktorer. 

Flodpärlmusslan är känslig för förhöjda nitrathalter. Men genom att nitrathalterna inte 

bedöms förändras, utan kvarstå på låg nivå, bedöms flodpärlmusselbeståndet inte 

påverkas. Eftersom ingen påverkan bedöms uppstå på kvalitetsfaktorer eller 

förekommande naturvärden bedöms inte påverkan på övergripande ekologisk status 

uppstå. I Tabell 5 redovisas bedömningar av påverkan på övergripande status samt 

relevanta kvalitetsfaktorer och parametrar.  
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Tabell 5: Nuvarande status enligt VISS (arbetsmaterial) samt bedömd effekt av tillståndsändringen på 
övergripande kemisk och ekologisk status samt på kvalitetsfaktorer som är relevanta för verksamhetens 
påverkan. 

Övergripande             

Kvalitetsfaktor 

Parameter 

Status 

 

Påverkan vid 

ändrad 

verksamhet 

Konsekvens 

på status 

Kemisk status Uppnår ej god Ingen Ingen 

Bromerad difenyleter Uppnår ej god Ingen Ingen 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god Ingen  Ingen 

Ekologisk status Måttlig Ingen Ingen 

IPS-index Måttlig Ingen Ingen 

ACID – Surhetsindex för vattendrag 

och sjöar 

God Ingen Ingen 

Bottenfauna Ej klassad Ingen Ingen 

Fisk God Ingen Ingen 

Näringsämnen Ej klassad Ingen Ingen 

Försurning Hög Ingen Ingen 

Särskilda förorenande ämnen Ej klassad Ingen Ingen 

Ammoniak Klassning saknas Ingen Ingen 

Nitrat God Ingen Ingen 

Metaller (arsenik, koppar, krom, zink, 

uran) 

Klassning saknas Ingen Ingen 

Konnektivitet Måttlig Ingen Ingen 

Hydrologisk regim Ej klassad Obetydlig Ingen 

Specifik flödesenergi i vattendrag God Obetydlig Ingen 

Volymsavvikelse i vattendrag Ej klassad Obetydlig Ingen 

Avvikelse i flödets förändringstakt Ej klassad Obetydlig Ingen 

Vattenståndets förändringstakt i 

vattendrag 

Ej klassad Obetydlig Ingen 

Morfologiskt tillstånd Måttlig Ingen Ingen 

https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=610&waterID=37666&waterTypeID=37
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11 MILJÖPÅVERKAN AV PLANERAD VERKSAMHET 

11.1 Definition av nollalternativet 

Nollalternativet definieras som att verksamhet vid Gåsgruvan ej får tillåtelse att bedrivas 

efter datumet den 28 april 2023, när befintligt tillstånd löper ut, och att produktionen då 

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 och kalksten kan komma att importeras från andra länder, vilket medför en ökad 

belastning avseende transporter och utsläpp från dessa.  

11.2 Luft 

Planerad verksamhet kommer att ge upphov till luftföroreningar från sprängning, damning 

från hantering av krossprodukter, torkning och malning av produkt, samt luftutsläpp från 

arbetsmaskiner, dieselverk och transporter. 

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.  

Täktverksamhet orsakar dessutom alltid i viss mån damning, främst vid krossning, 

bandtransportering, lastning samt vid transporter till och från verksamhetsområdet. 

Dammet består huvudsakligen av sönderdelade mineralpartiklar i fraktionerna 0,2–0,45 

mm som lätt sätts i rörelse av vind.  

Vid extremt torr och blåsig väderlek kan dammet förflyttas från täktområdet till 

omkringliggande omgivning och därmed påverka närliggande barrskog. Mycket damm på 

trädens barrnålar påverkar fotosyntesen och därmed trädens tillväxt.  

Vid jämförelse med nollalternativet kommer föroreningar till luft såsom, kväveföreningar, 

damm och utsläpp från transporter att öka. 

11.2.1 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder  

I den planerade täkten kommer emulsionssprängmedel i form av bulk i huvudsak användas 

vilket minskar risken för spridning av kväveföroreningar till luften. Enligt 

sprängmedelsleverantör uppgår kväveoxidhalten till cirka 0,135 % per kilo sprängmedel och 

anses därför inte utgöra någon risk för miljö- och hälsostörningar. Dagens sprängmedel är 

utvecklade för att kunna användas i gruvor vilket ställer höga krav på låg bildning av 

kväveoxider.  

För att i största möjliga mån bekämpa damning kommer vägar och planer inom 

verksamhetsområdet att bevattnas och saltas vid torr väderlek. Dammet är dock till viss del 

främjande för omgivningen och tillför växtligheten lättåtkomliga mineral och 

näringsämnen. Stenmjöl används inom jordbruket som spårämnestillsats vid odling. Vid 

nederbörd sköljs dock dammet av från växtligheten och påverkan är försumbar. 
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De mest trafikerade transportlederna till och från utlastningsområden inom området är 

hårdgjorda ytor och städas vid behov med sopaggregat. I det fall materialet är torrt och 

dammar från flak används täckta transporter när material ska transporteras ut från täkten.  

Arbetsmaskiner byts mot modern utrustning med effektiva och rena motorer när 

maskinernas tekniska livslängd har tjänat ut. 

11.3 Mark  

Den främsta förändringen avseende markanvändningen som sker genom planerad 

verksamhet är ytterligare markområden tas i anspråk för bergslänt i öster, jordslänt i väster, 

samt för upplag av jord och sidoberg. Vissa tillkommande markområden tas också i anspråk 

för avbaning och brytning av kalksten.  

I jämförelse med nollalternativet kommer verksamhets- och brytområdet att utökas. 

11.3.1 Markbearbetning 

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

jordmaterialet, vilket sker med grävmaskin eller på annat sätt. Avbaningsmassor läggs i 

upplag inom verksamhetsområdet, så att materialet är tillgängligt för successiv 

efterbehandling.  

Efter avbaningen sker losstagning av berg genom sprängning, sedan hål borrats bakom 

brytfronten i det parti berg som ska tas ner. Borrningen sker med en borrigg. Efter borrning 

fylls hålen med sprängmedel och berg sprängs bort som sedan kan hanteras i efterföljande 

produktionssteg. 

Jordslänt i väster tas upp med grävmaskin samt att jordmassor transporteras bort med 

dumper eller lastbil. 

11.3.2 Kulturvärden 

I och med nuvarande verksamhet har flertalet övriga kulturhistoriska lämningar påverkats, 

som till exempel Kobergsgruvan. Enligt Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” finns inga fasta 

fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som kommer påverkas negativt inom 

verksamhetsområdet. Intill fastighetsgränsen ligger Bankobergsgruvan som är klassad till 

övrig kulturhistorisk lämning, med flertalet gruvhål och andra tecken på gruvbrytning. 

Planerad verksamhet anses ej komma att påverka lämningen och skyddsåtgärder, utöver 

vad SMA Mineral föreslås för att inte ge negativ miljöpåverkan på områden utanför 

verksamhetsområdet, bedöms inte behövliga. 

11.3.3 Naturvärden  

Ansökt verksamhet innebär att en del naturvärdesobjekt och enskilda artförekomster 

kommer att försvinna. Av naturvärdesobjekten finns två med högt naturvärde, nämligen 

extremrikkärret vid Igeltjärn och rikkärret längs Rävbäcken. Dessa miljöer, i synnerhet 

extremrikkärret vid Igeltjärn, är regionalt ovanliga och artrika med en intressant flora av 

mossor, kärlväxter och svampar. 

De fyra naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde består främst av triviala 

skogsmiljöer som har ett högt artvärde på grund av rika förekomster av vanligare orkidéer 
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(se vidare 11.3.3.2). De bedöms därför inte vara så känsliga för exploatering. Det finns dock 

en äldre skogsmiljö med stort inslag av död ved öster om Rävbäcken. 

11.3.3.1 Naturtyper enligt Natura 2000 

De områden som bedöms kunna utgöra fullgoda Natura 2000-naturtyper i området är dels 

Rävbäcken (mindre vattendrag 3260) samt rikkärren vid Igeltjärn och Rävbäcken, som trots 

tydliga tecken på mänsklig påverkan kan klassificeras som rikkärr 7230. Det bör emellertid 

påpekas att rikkärrens karaktär till viss del sannolikt beror av påverkan från damm och 

annan påverkan från kalkbrytning. Rikkärren vid Rävbäcken kan komma att försvinna i 

samband med ansökt verksamhet. Rävbäcken bedöms inte påverkas direkt, men skulle 

möjligen kunna påverkas indirekt genom exempelvis förändrad avrinning. 

Skogsmarkerna i verksamhetsområdet är i regel för tydligt präglade av skogsbruk för att 

utgöra fullgoda Natura 2000-naturtyper, även om mindre fragment kan närma sig 

näringsrika granskogar 9050 eller västlig tajga 9010. 

11.3.3.2 Särskilt skyddsvärda arter (rödlistade och skyddade arter) 

De rödlistade och skyddade arter som finns på fastigheten och som påträffats inom 

verksamhetsområdet, eller har revir som bedöms kunna omfatta delar av detsamma 

presenteras närmare i avsnitt 8.6.2. Se även Tabell 2 för artvis genomgång av skyddade och 

rödlistade arter i området samt bedömd påverkan. 

Skyddade arter 

Samtliga svenska fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen 4 §, men tidigare praxis 

har varit att särskilt prioritera rödlistade arter och arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s 

fågeldirektiv. Det är också dessa arter som särskilt behandlas nedan. Vad gäller övriga (ej 

rödlistade eller särskilt upptagna i fågeldirektivet) arter förekommer ett antal vanliga 

sådana i verksamhetsområdet. Det rör sig om mycket allmänna arter som blåmes, talgoxe, 

rödhake med flera arter som trivs i hårt brukad produktionsskog och som kan antas klara 

sig bra i området även i samband med ansökt verksamhet. Genom att undvika avverkning 

av skog under perioden mars – augusti undviks att häckande fåglar störs eller dödas. 

För de rödlistade men vanliga fågelarterna rödvingetrast NT, grönsångare NT, svartvit 

flugsnappare NT, grönfink EN och sävsparv NT gäller liknande resonemang som ovan. 

Dessa arter häckar med enstaka par eller kan ha revir som sträcker sig in i 

verksamhetsområdet. Ansökt verksamhet skulle kunna medföra förlust av enstaka revir, 

vilket emellertid inte bedöms påverka bevarandestatus ens på lokal nivå. 

Hussvala VU häckar på byggnader i verksamhetsområdet och bör kunna fortsätta häcka i 

området så länge dessa finns kvar eller ersätts med andra med likartade möjligheter för 

boplacering. 

Mindre flugsnappare (EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) har noterats revirhävdande S om 

Igeltjärn. Arten är nationellt ökande men fortfarande en mycket sparsam häckfågel i 

Värmland, och då främst i bergslagsdelen av landskapet. Det är oklart om den aktuella 

förekomsten är tillfällig eller om det rör sig om ett etablerat revir. Om det sistnämnda är 

fallet kan ansökt verksamhet kan leda till försämring och eventuell förlust av reviret och 
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därmed en negativ påverkan på den lokala bevarandestatusen av arten. Emellertid finns 

gott om lämpliga miljöer (högstammig, flerskiktad skog) även i omgivningarna utanför 

fastigheten. Vidare kan föreslagna åtgärder för spillkråka (se nedan) även gynna mindre 

flugsnappare då ett ökat tillskott av död ved leder till en ökad insektsproduktion. 

Sångsvan (EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) häckar med ett par i Igeltjärn. Denna häckplats 

förstörs i samband med ansökt verksamhet. Arten är emellertid en vanlig häckfågel i 

småvatten i Mellansverige och förlust av ett revir bedöms inte medföra någon negativ 

påverkan på artens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå. Inga åtgärder 

som kan påverka häckningen sker under artens häckningstid i maj – september. Eftersom 

häckplatsen kommer att förstöras söks dispens enligt artskyddsförordningen 14 §. För att 

öka chansen att det häckande paret stannar i området skapas en 

häckningsflotte/konstgjord ö i den närliggande Kotjärnen. 

Nattskärra (EU:s fågeldirektiv bilaga 1) har noterats söder om fastigheten och ett revir 

skulle kunna sträcka sig in i verksamhetsområdets sydligaste del. Den arealminskning som 

verksamheten skulle kunna innebära för detta eventuella revir bedöms emellertid som 

försumbar och bör inte leda till förlust av detsamma.  

Tjäder (EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) har noterats i närheten av fastigheten och delar av 

verksamhetsområdet kan utnyttjas av arten för födosök. Miljöerna är överlag inte särskilt 

lämpliga för tjäder och det finns inga lämpliga spelplatsmiljöer inom fastigheten. Det är 

därför inte troligt att förlust av skogsmiljöer inom verksamhetsområdet påverkar arten 

negativt. 

Spillkråka NT (EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) har noterats i verksamhetsområdets sydligaste 

del, och ett revir bedöms omfatta dessa delar av området. Sannolikt ligger inte häckplatsen 

inom verksamhetsområdet eftersom det råder brist på lämpliga boträd, men det kan inte 

uteslutas att ansökt verksamhet kan leda till förlust av ett revir på grund av arealminskning 

av habitatet. Arten är dock vanlig i barrskogsmiljöer och lokal bevarandestatus bedöms inte 

påverkas negativt. För att minska risken för förlust av reviret genomförs 

förstärkningsåtgärder i kvarvarande beskogade delar av fastigheten, i form av skapande av 

död ved i form av högstubbar och torrakor genom avkapning och ringbarkning av asp och 

andra lövträd. På så sätt skapas en mer varierad skogsmiljö med tillgång på lämpliga boträd 

och förutsättningar för en rik produktion av vedlevande insekter. 

Mindre vattensalamander är fridlyst enligt artskyddsförordningen 6 §. Tjärnen har inte 

bedömts som en särskilt god groddjursmiljö på grund av bland annat fiskförekomst, men 

det uppehåller sig uppenbarligen enstaka mindre vattensalamandrar i vattnet. Artens 

livsmiljö är inte skyddad, men det är förbjudet att skada och döda vuxna djur, ägg och 

yngel. Tidsbegränsningen för åtgärder i Igeltjärnen som föreslås för att inte störa 

sångsvanens häckning (maj-september, se ovan) kommer också att minimera risken för att 

salamandrar skadas eller dödas under den period de vanligen uppehåller sig i vattnet för 

reproduktion, som ägg eller som yngel. 

Bred kärrtrollslända är fridlyst enligt artskyddsförordningen 4 § och förekommer vid 

Igeltjärnen. I samband med ansökt verksamhet kommer dess livsmiljö vid Igeltjärnen att 

förstöras. Det finns emellertid goda miljöer även vid Kotjärnen där arten också finns, vilket 
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medför att den lokala populationen kommer att finnas kvar om än med viss minskning i 

individmängd. Arten är inte rödlistad eller hotad och bevarandestatus bedöms inte 

påverkas negativt på lokal nivå. Det går dock inte att undvika att ägg, larver eller andra 

levnadsstadier kommer att dödas vid tömning av Igeltjärnen. Därför söks dispens enligt 

artskyddsförordningen 14 §. 

Av kärlväxter fridlysta enligt artskyddsförordningen 8 § finns flera förekomster av 

purpurknipprot, nattviol och tvåblad inom verksamhetsområdet. Arternas rika förekomst i 

området är till stor del beroende av befintlig verksamhet som förser marken med 

kalktillskott. Eftersom arterna är vanligt förekommande även utanför verksamhetsområdet 

och fastigheten bedöms inte förlust av enstaka förekomster i samband med ansökt 

verksamhet påverka de lokala populationerna. För de individer som kommer att försvinna i 

samband med ansökt verksamhet söks dispens enligt artskyddsförordningen 15 §. 

Fältgentiana har tidigare funnits vid Igeltjärnen men bedöms nu vara utgången. 

Guckusko är fridlyst enligt artskyddsförordningen 7 §. Arten förekommer inte på 

fastigheten men det finns ett ganska stort bestånd cirka 100 m in på grannfastigheten i 

nordost. Beståndet bedöms inte påverkas av verksamheten. 

Av kärlväxter fridlysta enligt artskyddsförordningen 9 § finns enstaka förekomster av 

blåsippa i verksamhetsområdets södra del. Arten är vanlig i omgivningarna och förlust av 

enstaka förekomster bedöms inte påverka den lokala populationen. För de individer som 

kommer att försvinna i samband med ansökt verksamhet söks dispens enligt 

artskyddsförordningen 15 §. 

Käppkrokmossa (den nordliga, vanligare kryptiska arten) som är fridlyst enligt 

artskyddsförordningen 8 § har en rik förekomst i rikkärret vid Igeltjärnen. Denna förekomst 

försvinner i samband med ansökt verksamhet. Lyckad transplantation av populationen har 

emellertid genomförts till den närliggande Gåstjärnen, varför den lokala populationen 

kommer att finnas kvar. Emellertid kommer det kvarvarande beståndet vid Igeltjärnen att 

försvinna, varför dispens enligt artskyddsförordningen 15 § söks. 

Rödlistade arter (exklusive fåglar) 

Enstaka individer av den rödlistade men vanliga arten skogsalm CR i verksamhetsområdets 

sydligaste del kan komma att försvinna i samband med ansökt verksamhet. Det handlar 

emellertid inte om några grövre, äldre eller skyddsvärda träd och har inte någon påverkan 

på artens lokala bevarandestatus. 

Stor silverbryum EN förekommer på bar kalkjord i en vägkant i kanten av det aktiva brottet. 

Arten är beroende av markstörningar och hade knappats funnits på platsen om inte 

kalkbrytning skett. Artens fortlevnad i området är därför också beroende av att 

verksamheten fortsätter. Vid upphörd verksamhet skulle artens livsmiljöer snabbt växa 

igen. 

Gropig brunbagge NT är noterad i skogsmiljö väster om Igeltjärnen. Arten är sannolikt till 

viss del förbisedd men kräver äldre skogsmiljöer med god tillgång på död barrved. Ansökt 

verksamhet kommer att påverka det aktuella skogsområdet vilket medför att artens 
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livsmiljö förstörs. Det finns dock en hel del skogsmiljöer som förefaller ännu lämpligare för 

arten såväl öster som sydväst om fastigheten, så det är sannolikt att arten kommer att 

finnas kvar i omgivningarna. Ovan nämnda åtgärder för att gynna spillkråka på fastigheten 

kommer även att gynna den gropiga brunbaggen. 

Bäckbuksimmare VU finns i diket mellan Kotjärnen och Igeltjärnen. Arten är sällsynt och 

lokalt förekommande i mindre, långsamflytande vattendrag. Dess livsmiljö kommer att 

försvinna, men vid anläggning av det nya diket som ska avvattna Kotjärnen kommer 

förhållandena i det nuvarande diket efterliknas i möjligaste mån. 

Sammanfattning dispenser 

Dispens enligt artskyddsförordningen 14 § söks för sångsvan (fridlyst enligt 

artskyddsförordningen 4 §) eftersom häckplatsen i Igeltjärnen kommer att förstöras. 

Sångsvan är en vanlig häckfågel i småvatten i Bergslagens skogslandskap, den är livskraftig 

enligt rödlistan och har en tydligt ökande populationstrend enligt Svensk fågeltaxering. 

Därför bedöms eventuell förlust av ett revir inte påverka artens bevarandestatus på lokal, 

regional eller nationell nivå. För att undvika störning under häckningstid görs inga störande 

åtgärder i Igeltjärnen under artens häckningstid (maj-september). Vidare skapas en 

konstgjord häckningsflotte i den närliggande Kotjärnen för att öka chansen att det 

häckande paret fortsätter häcka i området. Dispens enligt artskyddsförordningen 14 § söks 

även för bred kärrtrollslända (fridlyst enligt artskyddsförordningen 4 §) eftersom ägg/larver 

av arten kommer att dödas vid tömning av Igeltjärnen. Verksamheten kommer även att 

innebära en förlust av livsmiljö för arten, men den förekommer även i den intilliggande 

Kotjärnen. Den lokala populationen kommer således att kvarstå. Arten är livskraftig enligt 

rödlistan och dess status bedöms som gynnsam. Arten har glesa men väl spridda 

förekomster i Mellansverige, och förlusten av livsmiljö bedöms inte påverka artens 

bevarandestatus. 

Dispens enligt artskyddsförordningen 15 § söks kärlväxterna nattviol, tvåblad och 

purpurknipprot (fridlysta enligt artskyddsförordningen 8 §) samt blåsippa (fridlyst enligt 

artskyddsförordningen 9 §), eftersom enstaka individer av dessa kommer att försvinna i 

samband med ansökt verksamhet. Samtliga dessa är vanligt-mycket vanligt förekommande 

i området och alla bedöms som livskraftiga enligt rödlistan. Det bedöms inte meningsfullt 

att flytta de individer som påverkas eftersom arterna är så vanligt förekommande i 

omgivningarna. Bevarandestatus kommer därmed inte att påverkas negativt. Fortsatt 

kalkbrytning i området med åtföljande kalktillskott till omgivande marker i form av damm 

bedöms också ha en fortsatt positiv inverkan på dessa kalkkrävande/kalkgynnade arter. 

Dispens enligt artskyddsförordningen 15 § söks även för käppkrokmossa (fridlyst enligt 

artskyddsförordningen 8 §) eftersom den kommer att försvinna vid tömning av Igeltjärnen. 

Arten (artaggregatet) är livskraftig enligt rödlistan, och det rör sig dessutom i det aktuella 

fallet om den nordliga, vanligare kryptiska arten. Lyckad transplantation av del av beståndet 

är redan genomförd till den närliggande Gåstjärnen, vilket även kommer att övervakas 

kontinuerligt. Eftersom flytten verkar ha fungerat väl bedöms inte ytterligare flytt av 

beståndet behövas. Käppkrokmossan förekommer spritt runt Yngen och i andra 

kalkförande delar av Bergslagen. Därför bedöms inte bevarandestatus påverkas på lokal, 

regional eller nationell nivå. 
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11.3.3.3 Sammanfattande jämförelse mellan planerad kalkbrytning och nollalternativet  

Nollalternativet innebär att befintlig verksamhet upphör samt att inga utökningar sker. 

Detta skulle innebära att de värdefulla rikkärren vid Igeltjärnen och Rävbäcken förblir 

opåverkade. Arter knutna till våtmarker och skogsmiljöer i de områden där utvidgning av 

verksamhetsområdet är aktuellt kommer att finnas kvar. Skogsmiljöerna kommer 

emellertid sannolikt att brukas på konventionellt sätt med trakthyggesbruk vilket innebär 

att kontinuitetskrävande arter kan komma att försvinna på sikt. Vidare kommer inte 

kalkdamm påverka omgivningen på samma sätt som vid nuvarande brytning, och på sikt 

kommer sannolikt förhållandena för kalkgynnade och -krävande arter som orkidéer i 

omgivande mark försämras. Det är möjligt att även ovan nämnda rikkärr på sikt kommer att 

utarmas utan tillskott av kalk från brytningen. Arter som är beroende av regelbunden 

störning och bar kalkjord som stor silverbryum kommer att försvinna när området växer 

igen. 

11.3.4 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

Transplantation av käppkrokmossa till närliggande lokal är genomförd med lyckat resultat. 

Åtgärder i och i direkt anslutning till Igeltjärnen föreslås ej ske under sångsvanens 

häckningstid (maj-september) för att undvika spolierad häckning. En häckningsflotte för 

sångsvan anläggs i Kotjärnen. Vidare kommer avverkningar av skog i samband med 

utvidgning av verksamhetsområdet inte ske under skogslevande fåglars häckningstid (mars-

augusti). För spillkråka och mindre hackspett förstärks kvarvarande skogsmiljöer på 

fastigheten genom till exempel skapande av död ved. Därutöver kommer bolaget att 

genomföra generella och artspecifika naturvårdsinsatser inom ramen för 

efterbehandlingsplanen med syftet att minimera risken för negativ påverkan på flora och 

fauna.  

11.4 Vatten 

11.4.1 Vattenhantering och utsläpp av vatten 

Vid brytning bildas länshållningsvatten som består av inläckande grundvatten och direkt 

nederbörd. Vattnet måste länshållas, vilket i dagens verksamhet sker via pumpar som 

pumpar upp vattnet till en klarningsdamm. Från klarningsdammen går vattnet ut i 

Rävbäcken (se övergripande planskiss över länshållningssystemet i Figur 32). 

Länshållningssystem består av två system. Det första systemet leder vatten från 80 m nivån 

via 57 m nivån till klarningsdammen i marknivå. Det andra systemet startar på 30 m nivån 

och leder till brottets norra sida, där det töms till 57 m nivån. Därifrån pumpas det via det 

första systemet till klarningsdammen. Båda systemen är nivåstyrda från pumpgroparna. Det 

första systemet har den ungefärliga längden av 530 m (ej inräknat parallella rör). Det andra 

systemet har en längd om cirka 230 m. 

Utifrån gjorda grundvattenberäkningar och föreslagna skyddsåtgärder bedöms den 

fortsatta brytningen inte ge ökad mängd länshållningsvatten eller förändrad vattenkvalitet 

jämfört med dagens verksamhet. Nollalternativet medför dock att pumpning av 

länshållningsvatten upphör helt, varför fortsatt brytning medför större mängd 

länshållningsvatten än nollalternativet.   
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Figur 32: 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 vart allt 
länshållningsvatten pumpas och rosa linje visar utloppet från klarningsdammen till Rävbäcken. (Bild källa: SMA 
Mineral Persberg AB, 2021-04-19). 

11.4.2 Ytvatten 

Justering av ytvattensystemet är framför allt kopplat till utvidgningarna av dagbrottet i väst 

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

minimera förändringarna av vattensystemet kring dagbrottet, dels att bidra till energi- och 

miljöeffektiv länshållning genom att minska vatteninströmningen till dagbrottet. För att 

lösa detta krävs att befintliga tjärn- och dikessystem i möjligaste mån behålls samt att nya 

diken läggs så att de avskär och bortleder vatten från dagbrottets närhet. Planerade 

justeringar av vattensystemet sammanfattas i punkterna nedan och i Figur 33. En mer 

preciserad beskrivning ges i den tekniska beskrivningen. 

- Igeltjärnen avvecklas 

Igeltjärn, vars ursprungliga yta redan under 1970/80-talet minskades, är idag 

en stor säkerhetsrisk för verksamheten vid brottet. För att möjliggöra fortsatt 

brytning under säkra förhållanden måste Igeltjärnen tas bort, vilket medför att 
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den öppna vattenmiljön vid tjärnen helt försvinner. Efter proppning av 

anslutande diken torrläggs tjärnen med länspumpning, där pumpat vatten 

avleds till bäckens nya dragning.  

- Dike från Kotjärnen leds om 

Som en följd av utökad brytning och att Igeltjärn tas bort, behöver diket från 

Kotjärnen, som idag rinner till Igeltjärnen, omledas. Nya sträckningen förläggs i 

ett lågstråk utanför brytningsgränsen och ansluter till utloppsdiket från 

Igeltjärnen, som sedan liksom idag löper vidare mot Rävbäcken. Dike till 

Igeltjärnen proppas där omledning av diket mot Kotjärnen inleds och diket från 

Igeltjärn proppas vid framtida brytningsgräns. Nytt dike grävs i torrhet innan 

gamla diket avvecklas. Omledningsåtgärderna medför att de kortslutna 

dikesmiljöerna försvinner, men att de ersätts av nytt dike av ungefär samma 

längd. 

- Öppet dike alternativt stenfylld kanal anläggs mellan/under framtida 

massupplag  

Ett delavrinningsområde med sankmarksmiljöer sydöst om gruvan avvattnas 

idag diffust mot Kotjärnen, delvis genom upplagsområde, samt mot 

dagbrottet. För att få en ordnad avledning mot Kotjärnen, samt minska risk för 

fri strömning under upplagen, samt för att minska inläckage mot dagbrottet, 

byggs en särskild genomledning vid upplagen till Kotjärnen. Initialt anläggs ett 

öppet dike mot Kotjärn mellan områdena för massupplag. Om 

upplagsmassorna med tiden utökas till den grad att dikesområdet behöver tas i 

anspråk anläggs istället en kanal under upplagen. För att få en långtidsstabil 

lösning fylls kanalen med sten som täcks av materialavskiljande dukar och för 

att minska direkt tillskott av vatten från upplaget täcks/omges kanalen av 

tätande material. Åtgärden medför att diffus avrinning i mark invid upplag 

ersätts av koncentrerad avledning i avskärmad kanal samt att risk för inläckage 

mot dagbrottet minskar. Medelflödet bedöms vara cirka 0,002 m3/s, och 

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

pumpning från intilliggande sankmarksområde i norr (se beskrivning under 

avsnitt 11.4.6). 

Åtgärderna medför en förändring av lokala hydrologin i södra delen av gruvområdet, där 

den största förändringen är avlägsnande av Igeltjärnen och omledning av diket från 

Kotjärnen. Avlägsnandet av Igeltjärn medför en viss minskning av flödesbuffrande förmågan 

i landskapet. Dock är flödet litet, med en medelvattenföring på cirka 0,008 m3/s, därtill är 

flödet redan fördröjt i Kotjärnen, varför förändringen blir begränsad.  

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

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

tätare, förväntas ge en begränsad påverkan på avrinningen vid normal 

nederbördsintensitet, men vid kraftig nederbörd förväntas ytavrinningen från jordupplagen 

öka jämfört med idag. Detta kan leda till lokalt snabbare flödespulser. Upplagen omges 

dock av skogs- och sankmarksområden där flödet bromsas innan det når vattendrag, vilket 

förväntas begränsa flödespåverkan. 
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Sammantaget bedöms att flödet i Rävbäcken och recipienter längre nedströms i stort förbli 

oförändrat jämfört med dagens situation, samt oförändrat även jämfört med 

nollalternativet eftersom naturlig avrinning från framtida sjömiljö vid dagbrottet vid 

avslutad brytning skulle rinna mot samma vattensystem och recipienter som idag. Vid 

nollalternativet, fram till dess att dagbrottet vattenfyllts, kommer dock avrinningen att 

minska mot Rävbäcken och nedströms recipienter med ett flöde motsvarande dagens 

länspumpning.  

Lokalt invid dagbrottet medför fortsatt brytning, till skillnad mot nollalternativet, en 

hydrologisk påverkan genom att Igeltjärn avlägsnas och att vattnet omleds kring denna. 

Vidare medför nollalternativet att en ny sjömiljö i dagbrottet uppstår i ett tidigare skede än 

om brytningen fortgår. 
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Figur 33: Planerade ytvattenåtgärder samt påverkansområde för grundvatten. (Karta källa: Tyréns, 2021-04-21) 
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11.4.3 Grundvatten 

Påverkan på grundvattnet från gruvverksamheten kan ske genom att grundvatten pumpas 

från gruvan, vilket kan leda till förändrade grundvattennivåer i omgivningen.  

Området är redan idag starkt påverkat av gruvverksamhet. Utökad brytning i Gåsgruvan 

medför inga större förändringar av grundvattennivåerna, modellering har visat att 

påverkansområdets utbredning sträcker sig cirka 30–40 från släntkrönet i områdets västra 

sida. I områdets södra del är jorddjupet litet och vid undersökningar i mars 2021 noterades 

inget grundvatten i jorden i utförda kärnborrhål, varför grundvattenpåverkan i jordlagret 

bedöms bli försumbar. Den östra delen av området är redan påverkad av brytning och i 

dagsläget är slänten torr, se Figur 34. Brytning på denna sida bedöms också ha en 

försumbar effekt på påverkansområde och inflöde av grundvatten till gruvan. Förväntat 

påverkansområde för grundvatten redovisas tillsammans med brytningsgräns och 

ytvattenåtgärder i Figur 33. 

 

Figur 34: Bild av östra sidan Gåsgruvan tagit med nordlig riktning (Foto: SMA Mineral Persberg AB). 

Tillskottet av grundvatteninflöde till gruvan i driftskedet från västra jordslänten vid fortsatt 

brytning bedöms bli ungefär det dubbla jämfört med vid nuvarande situation, se Diagram 9 

med en ökning om cirka 0,6 l/s. Detta är relativt begränsat jämfört med dagens totala 

länshållningsflöde om cirka 20 l/s. Inflödet till gruvan mattas av efter en tid och efter cirka 

två månader har det nått ett stabilt läge. Beräkningarna tyder på att de ökade 

grundvattenflödena för både byggskede och driftsskede vid västra slänten är mycket 

begränsade jämfört med dagens återkommande högflöden som pumpas från gruvan, och 

det är fortsatt högflöden i samband med kraftig nederbörd och snösmältning som är 

huvudsakligen dimensionerande för pumpkapaciteten i gruvan. Vid övriga slänter förväntas 

förändringen gällande grundvatteninflöde vara försumbar. 

Med föreslagna skyddsåtgärder för minskad mängd vatteninströmning till dagbrottet 

förväntas sammantagna mängden länshållningsvatten vid fortsatt brytning inte öka jämfört 

med idag. Såsom nämnts ovan under avsnittet ytvatten upphör länspumpning vid 

nollalternativet och fortsatt brytning medför därför mer länshållning än nollalternativet. Vid 

nollalternativet försvinner då även påverkan på grundvattennivåer intill dagbrottet, gradvis, 

i takt med att dagbrottet vattenfylls. Då avsänkningen kring schaktet idag är begränsad 

utifrån täta jordar förväntas dock skillnaden vid fortsatt brytning mot nollalternativet 

gällande grundvattennivåer bli lokal och begränsad.    
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Diagram 9: Diagram över grundvattenflöde från västra jordslänten till dagbrottet, nuvarande situation i orange 
och inflöde vid utökad brytning i blått. Som synes stabiliseras inflödet relativt snabbt efter byggskedet och i 
driftskedet blir inflödet ca 0,6 l/s större än idag vid västra jordslänten. Vid övriga jordslänter förväntas 
ändringen vara försumbar.  

  

11.4.3.1 Grundvatten i omgivningen 

Fortsatt brytning förväntas inte påverka grundvattensituationen i jord annat än lokalt intill 

själva dagbrottet utifrån moränens täthet och att utförda nivåmätningar visar på en brant 

stegring av grundvattennivån kring dagbrottet.  

Skillnaden mot nollalternativet vad gäller påverkan av grundvattenavsänkning förväntas 

därför bli begränsad till området mycket nära dagbrottet. 

11.4.3.2 Vattentäkter, privata brunnar och vattenskyddsområde 

Yngen är en ytvattentäkt för Filipstad och Persberg och därför en viktig tillgång för 

befolkningen i kommunerna. Nuvarande och planerad verksamhet ligger inte inom 

vattenskyddsområdet och brytning kommer att ske i riktning bort från 

vattenskyddsområdet. Påverkansområdet norr och söder om gruvan är begränsat och 

verksamhetens påverkan på vattentäkten och brunnarna nämnda i avsnitt 8.3.3 och 8.3.5 

bedöms bli försumbar. 

Skillnaden mot nollalternativet förväntas vara försumbar. 

11.4.4 Våtmarker 

Igeltjärn omges i väst av ett sankmarksområde som, liksom själva tjärnen, försvinner i 

samband med fortsatt brytning. Närmast tjärnen utgörs sankmarksområdet av gungfly 

medan det längre västerut främst är trädbevuxen relativt torr torvmark som är 

dräneringspåverkad av utloppsdiket från Igeltjärn. Inklusive den trädbevuxna torvmiljön är 

området cirka 2 ha.  

Planerat utökad upplagsområde mellan Rävbäcken och dagbrotten kommer att beröra cirka 

0,2 ha av den trädbevuxna ytterkanten av sankmarks-/torvmiljön som omger Rävbäcken. 
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Den planerade skyddsåtgärden med pumpning av vatten från sankmarken öst om 

dagbrottets södra del, se skyddsåtgärder, medför ett ingrepp i sankmarken om cirka 10x10 

m för installation av pump. Vidare kan vattennivåerna lokalt kring pumpen tidvis komma att 

höjas något utifrån att pumpstationen kräver viss magasinering. Ingen del av sankmarken 

får sänkta vattennivåer. 

Våtmarker och torvmarksmiljöer har generellt en magasinerande/flödesdämpande effekt i 

landskapet. Ingreppen i miljön kring Igeltjärn medför att den förmågan minskar. Området 

ligger dock inom påverkansområdet för dagbrottet och vid fortsatt brytning kommer 

vattnet från denna del att sippra ned mot gruvan, pumpas upp som länshållningsvatten, 

och fördröjas i klarningsdammen. Den sammantagna effekten på flödet i Rävbäcken 

bedöms därför bli begränsad och knappast märkbar nedströms i Rävbäcken. 

Ersättning av torvmiljön kring Rävbäcken med upplagsytor kommer att minska 

flödesdämningen något, men utifrån den begränsade ytan bedöms konsekvensen som 

mycket liten för hydrologin i Rävbäcken. 

Ökad magasineringskapacitet/tidvis höjd vattennivå i sankmarksmiljön kring pumpstationen 

öster om dagbrottets södra del ger något ökad flödesdämning. Vattnet kommer efter 

åtgärd att ledas ut via Kotjärnen mot Rävbäcken, något som idag sker det genom 

länshållning via klarningsdammen mot Rävbäcken. Den sammantagna förändringen 

förväntas bli liten utifrån det begränsade flödet. 

Såsom beskrivet ovan förväntas planerade åtgärder vid vattensystemet tillsammans med 

föreslagna skyddsåtgärder medföra att flödet av länshållningsvatten efter åtgärd i stort sett 

är oförändrat, vilket då också innebär att det inte påverkar hydrologin nämnvärt.  

Sammantaget förväntas fortsatt brytning medföra att mindre våtmarksmiljöer lokalt vid det 

utökade dagbrottet försvinner samt att våtmarker inom påverkansområdet för 

grundvattenavsänkning riskerar att bli något torrare än idag, vilket totalt berör ungefär 2–3 

ha. Vid nollalternativet skulle dessa miljöer kvarstå. Utifrån täta jordar och samma 

recipienter som idag, förväntas dock inga inte nollalternativet skilja sig från fortsatt 

brytning vad gäller hydrologin i andra kringliggande våtmarksmiljöer som inte är direkt 

kopplade till dagbrottet.  

11.4.4.1 Sammanfattande jämförelse mellan planerad kalkbrytning och nollalternativet  

Vattenkemin i området påverkas idag av verksamheten vid Gåsgruvan. Detta avspeglas i en 

tydlig ökning av pH, alkalinitet och halterna av kalcium och magnesium då vattnet från 

Gåsbäcken passerar Gåstjärn och vidare ner i Rävbäcken mot Stampbäcken, se Diagram 10. 
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Diagram 10: Vattenkemiska parametrar i Gåsbäcken, Gåstjärn, Rävbäcken och Stampbäcken. Diagrammet visar 
tidsserier sammanställda från recipientkontrollprogram. 

 

Vattenkemin i Rävbäcken och eventuellt Stampbäcken kan komma att påverkas genom 

sänkt pH och minskad buffertkapacitet i samband med att gruvdriften upphör. 

11.4.5 Miljökvalitetsnormer  

Ingen grundvattenförekomst ligger inom verksamhetens påverkansområde. Den 

ytvattenförekomst som hypotetiskt kan påverkas negativt genom förändrad vattenkvalitet 

är Stampbäcken (MS_CD: WA57482681) som ligger 5 km söder om Gåsgruvan. Kvantiteten 

och kvaliteteten hos det vatten som avrinner från gruvan bedöms inte förändras med det 

nya tillståndet. Vattenregimen bedöms påverkas obetydligt. Sammantaget bedöms det inte 

finnas risk för påverkan på miljökvalitetsnormerna för Stampbäcken eller anslutande 

vattenförekomster.  

I avsnitt 10.4.3 redovisas bedömningsgrunder samt resultat av konsekvensbedömningen 

avseende MKN. 

11.4.6 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

Minskning av länshållningsvatten från sankmark 

Idag rinner vatten från ett sankmarksområde öster om gruvans södra del in mot dagbrottet, 

med en medelvattenföring om cirka 0,001 m3/s. Detta medför en energi- och 

klimatbelastning genom att det kräver pumpning, samt gör mängden länshållningsvatten 

onödigt stor vilket kan inverka negativt på rening av utgående vatten. För att undvika detta 

planeras en skyddsåtgärd med ledning av det rena naturvattnet mot Kotjärn. Tekniska 

lösningen görs i två etapper, där den första lösningen, etapp 1, är självfallsledning inom 
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brytningsgränsen. När fortsatt brytning med tiden omöjliggör självfallsledning i detta 

område ändras lösningen till, etapp 2, pumpning av vattnet från lågpunkten i sankmarken 

till den planerade kanalen som leder vatten med självfall mot Kotjärnen, se Figur 32. 

Vattenavledningen/pumpningen utformas så att sankmarken behåller dagens lägsta 

vattennivåer, men att vattnet istället för att rinna vidare mot dagbrottet fångas upp genom 

tätskärm mot lokala transportvägen. Genom åtgärden minskas länspumpningsbehovet 

samt att vattnet förblir rent då det inte utsätts för föroreningsrisk i dagbrottet. 

Minskning av länshållningsvatten genom diken vid jordslänter 

Avskärande diken anläggs nedan jordslänten i dagbrottets framtida sydvästra och södra 

kant för uppsamling av utläckande rent grundvatten. Detta vatten pumpas sedan till 

närliggande ytvattensystem, Kotjärnen, respektive diket från Kotjärnen. Detta minskar 

mängden länshållningsvatten vilket ger samma fördelar som ovan nämnda.  

Minskning av länshållningsvatten genom uppsamling av ytavrinning i nordöst 

Idag rinner ytvatten nordöst om gruvan ned i dagbrottet via gruvgångar som kvarstår från 

historisk brytning i området. Genom att minska vattenledning till dessa gruvgångar och 

istället leda vattnet direkt Gåstjärn minskas mängden länshållningsvatten ned till gruvan, 

vilket likaså ger samma fördelar som ovan nämnda. 

Sammantaget bedöms dessa skyddsåtgärder medföra att mängden länshållningsvatten inte 

ökar jämfört med idag, trots fortsatt brytning.  

11.5 Transporter 

En stor del av del i planerad verksamhet är transporter till och från verksamheten. Planerad 

verksamhet leder till följande transporter: 

• Med en maximal utlastning av 600 000 ton per år och beräknat med en nyttolast på 

40 ton per transportbil, uppkommer cirka 15 000 transporter per år. Genomsnittligt 

beräknat ger det 61 transporter per arbetsdag, vilket motsvarar 122 passager av 

tunga fordon till och från täkten.  

• Övriga transporter till och från verksamhetsområdet med bland annat kemikalier 

och avfall. 

• Interna transporter, för att förflytta produkter från kross- och 

sorteringsanläggningen till större upplag inom verksamhetsområdet med 

arbetsmaskiner. Från upplagen lastas produkter på lastbil med hjullastare i 

samband med leveranser alternativt från upplag med hjullastare till egen 

produktion för vidareförädling genom malning eller torkning. 

Tabell 6: Transporter till och från planerad verksamhet vid nollalternativ samt sökt tillstånd. Antalet transporter 
vid nollalternativ och sökt tillstånd är uppskattade värden.  

Transporter 

Nollalternativ tillika 

ingen verksamhet 

Täktverksamhet vid planerad verksamhet 

(max utlast cirka 600 000 ton/år) 

Tomma transporter in/kalksten ut 

per arbetsdag 0 122 
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Majoriteten av de transporter med produkter som lämnar området sker mellan kl. 06-22. 

Utlastningar mellan kl.22-06 kan förekomma vid speciella behov.  

Vid jämförelse med nollalternativet kommer antalet transporter till och från planerad 

verksamhet att öka. 

11.5.1 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

SMA Mineral och de entreprenörer som är anslutna till verksamheten använder sig av 

miljöklass 1 diesel för att minimera luftföroreningar från arbetsmaskiner och 

transportfordon. Leverantörerna av bränslen använder låginblandningsmetodik (HVO, RME, 

med flera) så långt som regelverket tillåter, vilket ger en minskad miljöpåverkan. Vid val av 

entreprenörer väljer SMA Mineral de som aktivt jobbar för att minska miljöbelastningen. 

Vid maxuttag kan ett behov av transporter uppgå till 61 uttransporter per dag med idag 

tillåten maximal fordonsvikt om 64 ton.  

11.6 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. För mätpunkter se Figur 35. 

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 7 nedan. 

Tabell 7: 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 
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Figur 35: Immissionspunkternas placering i omgivningen till verksamheten. (Karta källa: Brekke Strand AB, 2021-
04-12). 

Resultaten från bullerutredningen visar 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 tre timmar per dag.  

Jämfört med tidigare utförd externbullerutredning 2019, har bullernivåerna till 

omgivningen minskat något eftersom bullrig utrustning vid den tidigare råstenshanteringen 

har 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.  

För den framtida planerade verksamheten beräknas att bullervillkoren att uppfyllas under 

hela dygnet vad gäller brytning och stentork i drift dag- och 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. I de 

situationer då krossverket står på pallsteg i den östra delen av dagbrottet medför det 

beräknade ljudbidraget att riktvärden för kvällstid kan komma att överskridas.  

Se Figur 36 och Tabell 8: Ljudnivå i immissionspunkt vid olika framtida brytetapper, 

redovisat för dag och kväll i dB(A) och frifältsvärde. för framtida brytetapper och beräknade 

i bullernivåer vid närliggande bostäder. 
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Figur 36: Skiss över framtida brytetapper. (Karta källa: Brekke Strand AB, 2021-11-23). 
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Tabell 8: Ljudnivå i immissionspunkt vid olika framtida brytetapper, redovisat för dag och kväll i dB(A) och 
frifältsvärde. 

 

11.6.1 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

Bullervillkoren beräknas att uppfyllas under hela dygnet vad det gäller i drift dag- och 

kvällstid. Om det skulle visa sig att riktvärdena överskrids vid oskärmad borrning eller 

krossning, kommer åtgärder att vidtas till exempel genom att skärma borriggen och krossen 

med flyttbara containrar staplade två i höjd vid dessa tillfällen.  

Eventuellt kan i framtiden transporter från brytningen ske med Tatra-lastbilar i stället för 

som idag då dumprar används för transporter inom verksamhetsområdet. Med ljuddata 

från annan gruvdrift där motsvarande lastbilar används har en jämförelse gjorts som visar 

att användning av Tatra-lastbilar i Gåsgruvan endast skulle medföra marginellt mer buller 

per fordon men inte orsakar någon betydande ökning av verksamhetens totala buller. Alla 

framtida brytetapper har beräknats med Tatra-lastbilar i stället för dumprar.  

11.7 Vibrationer och luftstötar 

Vid sprängning i täkter alstras markvibrationer och luftstötvågor som riskerar orsaka 

påverkan på närbelägen bebyggelse och människor som vistas i täktens absoluta närhet. 

Sprängning i kalkbrottet kommer alstra vibrationer. Antalet sprängningar i planerad 

verksamhet kommer utökas till cirka en sprängning per vecka, till skillnad mot nuvarande 

verksamhet där sprängning sker cirka 30–40 gånger per år. 

Om lösa föremål såsom stenar ligger på pallkanten där sprängning sker kan det resultera i 

så kallad stenkastning som kan orsaka skada på människor och material inom planerat 

verksamhetsområde. 

Vibrationer alstras även av tunga fordon. Vibrationerna ökar med fordonens hastighet och 

förstärks av ojämnheter i vägen såsom farthinder, vägbulor, gropar och tjälskott.  

Lastbilstransporter till och från kalkbrottet kommer att öka, lastbilarna kommer passera 

nära vissa fastigheter, som därmed kan exponeras för vibrationer. 

Vid jämförelse med nollalternativet kommer vibrationer och luftstötar att öka till antalet. 
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11.7.1 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

Inför sprängning avstädas pallkanten från lösa föremål för att undvika stenkastning och en 

signal ljuder innan sprängning. 

Det sitter vibrationsmätare på tre byggnader som ligger närmast verksamheten, vid 

Liselund, Knaggebo och Ljungheden. En byggnadsinventering avseende risk för skada från 

markvibrationer och/eller luftstötsvågor har genomförts vid en av fastigheterna, då 

fastighetsägaren anförde oro över vibrationsskador. Inga tecken på skador från vibrationer 

orsakade av verksamheten noterades, se Bilaga B.6b.  

Vibrations- och luftstötsmätningar sker vid utvalda hus som beroende på avstånd och 

grundläggning kan riskera att bli påverkade av planerad verksamhet. Mätningar visar ingen 

påverkan från nuvarande verksamhet. För mer information se Bilaga B.6a. 

11.8 Råvaror 

Planerad verksamhet innebär brytning och förädling av råvara i form av kalksten. I samband 

med brytning av kalkstenen uppstår biprodukter i form av sidoberg, som säljs som 

krossmassor och makadam, samt jord som säljs för anläggningsändamål.  

Planerad produktion innebär ett ökat uttag jämfört med utebliven produktion enligt 

nollalternativet. 

11.8.1 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

Bolaget strävar efter att så långt som möjligt utnyttja brutet råmaterial till värdefulla 

produkter och användning av materialet vid efterbehandling av täktområdet. Detta i form 

av att sidoberg (gråberg) och jordmassor säljs för användning i bygg- och 

anläggningsverksamhet. Vissa fraktioner av morän förutses möjligen kunna komma säljas 

för användning som tätkärna i dammar. 

11.9 Kemikalier 

Planerad verksamhet kommer att förbruka kemikalier i form av diesel och hydraulolja. 

Fordon samt mobila kross- och siktverk drivs med dieselolja. Dieselolja förvaras i invallad 

tank med överfyllnings- och påkörningsskydd. När tankning ska ske, pumpas dieselolja 

direkt till en rörlig maskin, som en hjullastare, eller alternativt till en mobil dieseltank som 

är en ADR klassad mindre tank. Denna transporteras till respektive larvburna maskiner 

såsom kross- och sorteringsverk, grävmaskiner och borrigg för tankning. 

Total förbrukning av dieselolja i verksamheten bedöms uppgå till cirka 500 m3/år. En del av 

denna förbrukning gäller underentreprenörernas verksamhet (borrning och krossning). 

Byte eller påfyllning av motorolja till maskiner utförs vid eller i direkt anslutning till egen 

verkstad inom industriområdet. 

Gasol lagras i en gasolcistern, den används som bränsle vid torkanläggning. Cisternen 

rymmer 12 m3 eller fem ton. Total förbrukning av gasol uppgår till cirka 100 ton/år. 

Som sprängämne används slurry, som innehåller ammoniumnitrat som aktiv substans och 

är uppblandat med mineralolja. Som förladdning används patronerad nitroglycerin baserat 

sprängmedel. Slurryn transporteras till täkten då laddning ska ske och lagras därmed inte 
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inom verksamhetsområdet. I eget sprängmedelsförråd förvaras en total mängd 

sprängmedel som är mindre än sex ton. Mängden sprängämne som går åt per år är cirka 

170 ton, där varje salva är mindre än 10 ton. Eftersom den totala mängden sprängämne i 

brottet alltid understiger 10 ton, omfattas verksamheten ej av Sevesolagstiftningen. 

Motor- och hydrauloljor etcetera används till fordon vid service och underhåll. I övrigt 

används endast mindre mängder kemikalier i verkstäder och personalutrymmen. Alla 

kemikalier finns registrerade i kemikalieregister. 

Vid jämförelse med nollalternativet kommer kemikalieförbrukningen både vad det avser 

bränslen och diverse oljor som sprängmedel att öka med planerad verksamhet. 

11.9.1 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

Kemikalier förvaras i verkstad eller i låst container. Petroleumprodukter hanteras enligt 

anvisningarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening 

vid lagring av brandfarliga vätskor (2003:24). Förvaring av petroleumprodukter sker i 

besiktigade och godkända tankar med överfyllnadsskydd och invallning. Tankning sker på 

särskild iordningställd hårdgjord yta.  

Akuta utsläpp och hanteringsspill som ger upphov till förorenade massor ska kunna 

omhändertas och bortföras. Absorbenter finns lättillgängligt i täkten och alltid vid de 

platser där oljor och bränslen hanteras. 

11.10 Avfall 

Planerad verksamhet ger upphov till avfall i form av hushållsavfall, branschspecifikt avfall 

och farligt avfall. Farligt avfall i form av spillolja och liknande uppkommer vid service av 

maskinerna. I anslutning till verkstad finns en miljöstation där miljöfarligt avfall sorteras. 

Övrigt återvinningsavfall och hushållsavfall sorteras och hanteras separat. 

Allt avfall transporteras av godkänd transportör och omhändertas av godkänd mottagare, 

transportör av farligt avfall har särskilt tillstånd. 

11.10.1 Utvinningsavfall 

I verksamheten uppkommer följande avfallsslag vad avser utvinningsavfall: 

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

grund av alltför låg ljushet eller felaktig sammansättning, alltför låg halt kalcium, alltför 

hög halt av till exempel zink för sjökalkning eller obalans med uttag för andra ändamål. 

Ofyndigt berg för huvudprodukter bryts också med syfte att vidga dagbrottet av 

säkerhetsskäl, för att ge stabilitet i konstruktionen. 

 

2. Jord, morän uppstår på grund av avbaning av nya områden, men avfallsslaget 

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

säkerhetsskäl, för att öka stabiliteten i konstruktionen. 

 

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

jordmassor utmed gruvans västra gräns. 
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Ofyndigt berg har en marknad för användning för anläggningsändamål., denna är dock inte 

alltid i balans med hur mycket som faller under en tid. Försäljning och utlastning har 

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

400 000 ton lager så kallat ofyndigt berglager och är därmed ej att betrakta som avfall. 

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

haft tillstånd att sälja produkten tidigare, varför möjliga volymer är svåra att förutspå. 

Bolaget ansöker dock om tillstånd att lager upp till 150 000 m3 jord och morän utgör 

lagervara och följaktligen inte betraktas som avfall. 

Hyggesrester som toppar grenar med mera flisas och går till försäljning, varför dessa 

träddelar inte kommer att utgöra något avfall. Trädens rötter från jordschakt och avbaning 

läggs i upplag för det fall de inte kan flisas och avyttras. 

De sten- och jordmaterial som enligt ovan möjligen inte kan försäljas är att betrakta som 

inert utvinningsmaterial enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall 6 §.  

56 analyser har 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 9 nedan. 

Tabell 9: Analysresultat från borrkärnor från Gåsgruvan, 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.  

Utifrån analysresultat som gjorts på prover av kalksten, sidoberg och jord från upplag kan 

det utläsas att samtliga material innehåller gränsvärden för inert avfall vad avser lakning av 

metaller. Detta i enlighet med ”Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och 

förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall” (NFS 

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

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

(0,0057 mg/l). För detaljer avseende klassning av utvinningsavfallet, se Bilaga B.7, 

föreslagen avfallshanteringsplan.  
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11.10.2 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

Allt avfall källsorteras och lämnas till återanvändning eller återvinning när så är möjligt. 

Farligt avfall förvaras i tät container med absorptionsmedel lättillgängligt.  

11.11 Landskapsbild 

Kalkbrytning påverkar landskapsbilden genom att skog avverkas, jordtäcke tas bort och 

kalkstenen bryts. Redan idag syns verksamheten från riksväg 26/63, medan skog hindrar 

insyn för närboende. 

Vid jämförelse med nollalternativet kommer landskapet att förändras då det öppna 

brytområdet kommer att öka och upplagsytor kommer närmare bostadshus.  

Figur 37, Figur 38 och Figur 39 visar en landskapsbild över området efter avslutad brytning 

innan efterbehandling. Mot fastighet Liselund planeras en bullervall för att skärma av 

området, se avsnitt 11.11.1, Figur 40 och Figur 42. 

Utbredningen av upplagsområden i visualiseringen är baserade på ett scenario där 

begränsade mängder restprodukter i form av sidobergmassor och jord kan avyttras och 

måste därmed lagras inom fastighetsgränsen.  

 

Figur 37: Skiss över framtida landskapsbild, bilden är från söder och visar området i norrgående riktning. (Karta 
källa: Tyréns AB, 2021-11-14). 
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Figur 38: Skiss över framtida landskapsbild, bilden är från nordväst och visar området i sydlig riktning. (Karta 
källa: Tyréns AB, 2021-11-14). 

 

Figur 39: Skiss över framtida landskapsbild, bilden är från söder på dagbrottet och visar området i nordlig 
riktning. (Karta källa: Tyréns AB, 2021-11-14). 

11.11.1 Försiktighetsmått/skyddsåtgärder 

SMA Mineral avser att skärma av verksamheten med bullervallar mot närboende. Figur 40 

visar den planerade bullervallen vid områdets sydvästra delar. Bullervallen byggs i form av 

jord och sidobergsmassor för att sedan planteras med växtlighet.  
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Figur 40: Skiss över framtida landskapsbild, bilden är från sydväst på dagbrottet och visar området i nordöstlig 
riktning. Fastigheten Liselund illustreras som två byggnader till vänster i bild, bullervallen illustreras med grön 
färg i nära anslutning till fastigheten. (Karta källa: Tyréns AB, 2021-11-14). 

 

 

Figur 41: Bild över nuvarande landskapsbild, bilden är tagen från fastigheten Liselund mot Gåsgruvans område. 
Gammelkroppavägen passerar mellan Liselund och fastighetsgränsen till Gåsgruvan i bilden. Bilden illustrerar 
hur vyn från fastigheten ser ut idag, Figur 42 visar vyn efter byggnation av bullervall har färdigställts. (Foto källa: 
SMA Mineral AB, 2021-11-14). 
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Figur 42: Bild över framtida landskapsbild, bilden illustrerar hur vyn från fastigheten kommer se ut när 
byggnationen av bullervall färdigställts. (Karta källa: Tyréns AB, 2021-11-14). 

I områdets norra delar kommer skogen mellan fastigheterna och området att lämnas kvar 

för att undvika direkt insyn för närboende. Även här kommer en bullervall att byggas längs 

med skogen, se Figur 43. 
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Figur 43: Skiss över framtida landskapsbild, orange färg indikerar på den bullervall som planeras mot 
fastighetens nordöstra delar. Ljusblå färg är upplagsområden, gul färg är brytgräns, grön färg är 
verksamhetsområde, mörkblå färg är sedimentationsdamm och röd färg är fastighetsgräns. (Karta källa: SMA 
Mineral AB, 2021-11-16). 
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12 EFTERBEHANDLING 

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. Blocken ska minst vara 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 ett 0,5–1 m tjockt lager morän, 

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. 

Efter drifttiden, när verksamheten upphört permanent, kommer även länshållning av 

gruvan att upphöra. Det medför att gruvan gradvis fylls med vatten varvid en sjömiljö 

uppstår. När sjönivån stabiliserat sig, förväntad vattennivå cirka +196, leds överskottsvatten 

ut mot Rävbäcken vid nordvästra delen av dagbrottet, se Figur 44. Tiden tills nivån helt 

stabiliserat sig förväntas vara cirka 20 år. Vattenlevande organismer, som kransalger i 

Rävbäcken och flodpärlmussla i Stampbäcken, kan påverkas negativt i det fall pH och 

alkalinitet sjunker när gruvan tas ur drift. Om det är önskvärt utifrån naturvårdssynpunkt så 

finns det sannolikt goda möjligheter att nyttja kalkhaltig mineral för att varaktigt justera 

dessa parametrar i efterbehandlingsskedet.  
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Figur 44: Visualisering av vattenspegel efter stabiliserad vattennivå cirka +196 m.ö.h. (Karta källa: Tyréns AB, 
2021-11-14). 

Skyddsvallar med kalkkross eller bergkross läggs upp utanför rensade krön samt pallkanter i 

samband med att verksamheten pågår. Skyddsvallar anläggs minst 1 m höga och med 

slänter i lutning 1:1,5.  

En stenbarriär av stora block arrangeras utanför skyddsvallen för att förhindra passage samt 

som skydd mot påkörning. Blocken läggs så tätt att passage försvåras. Vallar och 

stenbarriärer kompletteras och kvarlämnas vid behov efter att verksamheten upphör.  

Principskiss av skyddsvall redovisas i Figur 45. 

 

Figur 45: Återställning av släntkrön. (Källa bild: SMA Mineral AB, 2021-11-23) 
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13 KONTROLLPROGRAM 
Förslag till övergripande kontrollprogram presenteras i följande avsnitt. Enligt förslag till 

villkor kommer bolaget att presentera ett slutligt förslag för tillsynsmyndigheten senast tre 

månader efter det att dom vunnit laga kraft. 

13.1 Naturvärden 

Uppföljning av det transplanterade beståndet av käppkrokmossa i Gåstjärnen och 

provtagning av bottenfauna i Rävbäcken undersöks inledningsvis en gång vartannat år. 

Områden med upplag av berg och jord där sådd med gräs planeras, kontrolleras 

inledningsvis en gång per år och när så konstaterat att växtligheten frodas kan intervallet 

ökas till en gång var fjärde år. 

13.2 Luft 

Ett gemensamt filter för säckanläggning och vindsikt, ett filter i anläggning för torkning av 

produkt och ett filter i anläggning för malning kontrolleras avseende utsläpp av stoft en 

gång per år. 

13.3 Yt- och grundvatten 

Kontinuerlig flödesmätning av utgående länshållningsvatten fortgår liksom idag. 

Fortlöpande provtagning och kemiska analyser sker med parametrar motsvarande de som 

undersökts i baslinjestudie av länshållningsvatten och recipienter. Provtagning av ytvatten 

sker vid fem olika stationer fyra gånger per år, se även Figur 26. 

• Bäck inlopp Gåstjärn  

• Utlopp länshållningsdamm  

• Nära inlopp till Rävbäcken i nytt dike från Kotjärn 

• Rävbäcken vid Gammelkroppavägen  

• Inlopp från Stampbäcken  

Vidare föreslås provtagning av lakvatten två gånger per år att ingå i kontrollprogrammet 

där provtagning görs vid befintliga grundvattenrör GV02 och GV04 installerade nedströms 

bergupplag invid Kotjärn samt nedströms jordupplag invid Rävbäcken, se Figur 46.   
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Figur 46: Installerade grundvattenrör vid jord- och bergupplag. (Karta källa: Tyréns 2021-11-19). 

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

brunnar inom verksamhetsområdet samt, om fastighetsägare medger tillträde, från 

närliggande brunnar i nordost och i sydväst om verksamhetsområdet.  

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

fastigheter Nyhyttan 1:39 och Yngshyttan 1:56. Dessa installationer förutsätter att 

fastighetsägare medger installation och underhåll. Grundvattennivån loggas med diver i en 

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

samt vid jordupplag. 

Vibrationer och luftstötvåg mäts vid tre närliggande fastigheter, i väster varav en i 

Knaggebo, en Liselund och en fastighet i Ljungheden i nordost.  

Täktverksamhetens buller värderas med spridningsberäkningar en gång var fjärde år, eller i 

samband med eventuell förändring av process.  

Erforderlig mätfrekvens utvärderas tillsammans med tillsynsmyndighet efter fyra års drift 

av kontrollprogrammet. 
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14 SAMLAD BEDÖMNING 

14.1 Miljökonsekvenser 

Den samlade bedömningen för planerad verksamhet är att det kan bli stora negativa 

konsekvenser på den lokala omgivningen, främst vad det gäller ytvatten i form av 

borttagande av Igeltjärnen. Som en följd av detta kommer även naturvärden som är 

kopplade till Igeltjärnen att påverkas negativt. Om planerade försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder vidtas anses konsekvenserna dock bli måttligt negativa, se försiktighetsmått 

och skyddsåtgärder under avsnitt 11. I ett större perspektiv, regionalt och nationellt, 

kommer konsekvenserna av planerad verksamhet vara låga. 

14.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Ingen grundvattenförekomst ligger inom verksamhetens påverkansområde. Den 

ytvattenförekomst som hypotetiskt kan påverkas negativt genom förändrad vattenkvalitet 

är Stampbäcken (MS_CD: WA57482681) som ligger 5 km söder om Gåsgruvan. Kvantiteten 

och kvaliteteten hos det vatten som avrinner från gruvan bedöms inte förändras med det 

nya tillståndet. Vattenregimen bedöms påverkas obetydligt. Sammantaget bedöms det inte 

finnas risk för påverkan på miljökvalitetsnormerna för Stampbäcken eller anslutande 

vattenförekomster. I avsnitt 10.4.3 redovisas bedömningsgrunder samt resultat av 

konsekvensbedömningen avseende MKN. 

15 SAMRÅD 
Samråd har utförts löpande under hela planeringsprocessen för att informera om den 

planerade verksamheten och inhämta synpunkter till utredningsarbetet om lokalisering och 

utformning av anläggningen. Under samrådstiden har intressenter som berörda 

fastighetsägare, länsstyrelsen, andra myndigheter, organisationer och allmänheten haft 

möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet.  

Information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till muntligt samråd 

publicerades i Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad och Filipstads Tidning 2021-

05-18. Inbjudan till samråd med bifogat samrådsunderlag skickades även direkt till 

fastighetsägare inom en radie av 1 km runt planerad verksamhet. Samrådsunderlag har 

även skickats till vattenvårdsföreningar, ornitologiska och botaniska föreningar inom 

Värmlands län. 

Inbjudan till samråd samt ett mer omfattande samrådsunderlag skickades till Länsstyrelsen 

Värmlands län och Filipstads kommun cirka tre veckor före samrådsmötet. Det utökade 

samrådsunderlaget har även gått ut till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Transportstyrelsen, MSB, Trafikverket, Havs-och vattenmyndigheten, 

Naturskyddsföreningen och SGU med inbjudan till att delta i samrådet.  

Muntligt samrådsmöte med myndigheterna genomfördes digitalt 2021-06-02 på grund av 

rådande situation med pågående pandemi där representanter från Länsstyrelsen 

Värmlands län deltog. Filipstads kommun kunde inte deltaga varför de fick ta del av 

minnesanteckningar och även tillfälle till enskilt samråd, något som dock avböjdes. 

Samrådsmöte med allmänheten och övriga föreningar har på grund av rådande pandemi ej 
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genomförts, men de närmast berörda fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig muntligt 

via telefonsamtal och genom ett möte som genomfördes med SMA Minerals företrädare 

2021-07-08. Under samrådet inkom frågor och yttranden, som besvarades av SMA Minerals 

företrädare. 

Det gavs tillfälle att yttra sig och ställa frågor i ärendet till och med 2021-06-11.  

De yttranden som inkommit har huvudsakligen handlat om oro för grundvattenpåverkan 

och sinande brunnar, buller från produktionen och transporter och vibrationer från 

sprängning. SMA Mineral har åtagit sig att med ledning av inkomna synpunkter förtydliga 

berörda ämnesområden i kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. För 

komplett samrådsredogörelse se Bilaga B.8. 
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