
Yttrande ang SMA Gåsgruvans ansökan om förnyat täkttillstånd. 

 

Filipstad 2022-12-19 

 

Vi som skriver detta heter Daniel Jansson och Therese Carlsson. 

Liselund har varit vårt hem i snart 11 år. Här bor vi tillsammans med våra barn William 8 år och Lia 6 
år och en mängd djur. 

SMA:s planer om önskad framfart gör oss förkrossade. Alla drömmar och framtidsplaner på denna 
gård förstörs. 

Istället för att bo på en idyllisk liten gård så kommer vi att få bo i en gruvdrift. 

 

Behov 

SMA påstår att deras kalkstenskvalitet inte går att få tag på någon annanstans i Sverige.  

Att det i så fall behövs importeras från annat land. (Bilaga E) Stämmer detta?  

Kalkfyndigheter finns inom rimligt avstånd. Larsbo, Forsby, Björka och Sala för att nämna dom som 
ligger samlade mitt i landet. Men det finns ju flera. 

På Svenska kalkföreningens hemsida står det att Sverige har gott om kalksten med god geografisk  
spridning. 

Går behovet och likvärdig kvalitet verkligen inte att få på annan redan etablerad plats än Gåsgruvan?  

En plats där naturvärden inte äventyras. 

 

Vibrationer 

Vi ifrågasätter gränsvärdet på 4 mm/s. Vi har vid många tillfällen varit hemma vid sprängningar. 

Och vid flera av dom har vi trott att gränsvärdet har överskridits. Men varje gång har vi blivit 
förvånade när det inte gör det. Rejäla vibrationer, fönster som skallrar. Har man ej upplevt sådant 
själv är det nog svårt att föreställa sig hur det känns. 

Det är för oss helt otänkbart att husgrunden inte skulle ta skada av detta i längden. 

Och om SMA får klartecken så har vi hundratals sprängningar framför oss. 

Vi vill ha ner detta gränsvärde till max 2,0 mm/s för att känna oss tryggare i den frågan. 
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Buller  

I bullerutredningens framtidsberäkningar hamnar bullernivåerna vid vår gård vid flera tillfällen över 
50 dB. I dagsläget är vi inte i närheten av detta. 

Åtgärder som bullervall och /eller containrar staplade på varandra tror vi inte alls på. 

Det stoppar möjligen en liten mängd ljud men den totala bullernivån kommer öka markant för vår 
del. Vilket såklart kommer påverka vår tillvaro hemma mycket negativt. 

 

Enligt tabell 6 i bullerutredningen beräknas bullernivån hos oss till 56 dB under byggnationen av 
bullervallen.  

Så dumprar och grävmaskiner som arbetar mindre än 50 meter från vår tomtgräns kommer alltså 
väsnas mindre än en tyst torktumlare som ligger på ca 65dB!? Kan nämna att det redan idag låter 
mer än en torktumlare när dom krossar eller knackar berg i Gåsgruvan. 

Hos grannarna i Knaggebo ligger även där bullernivån på 56 dB i samma tabell. 

Sett från Knaggebo mot Gåsgruvan eller oss är det tät skog och annan terräng som skärmar av ljud. 

Medan det hos oss är i princip helt öppet mot Gåsgruvan. Vi får ej ihop dessa siffror och önskar ett 
förtydligande/förklaring av detta. 

  

Damm 

Vi är bekymrade över att bli drabbade av damm från verksamheten. Efter samtal med boende på 
norra sidan av Gåsgruvan har vi hört att dom ibland blir drabbade av just detta. Alltså synligt damm 
som lägger sig på bilar etc. 

Eftersom vi i dagsläget är förskonade från synligt damm så vore det mycket besvärande om det skulle 
bli ett problem. 

 

Ekonomi 

Om SMA:s planer får verkställas och vi får gruvdrift ca 50 meter från vår tomtgräns kommer värdet 
på vår fastighet minska drastiskt.  Vi har investerat mycket tid, pengar och känslor på vår gård i över 
10 års tid. Hur ersätter man det? 

 

Grundvatten  

SMA har försäkrat oss om att inget kan hända med grundvattnet. Men är det samma sak som att 
inget kan hända med vårt dricksvatten?  

Finns många olika scenarion men om tex ett läckage inträffar på en maskin 50-100m från vår borrade 
brunn som är ca 35 m djup. 

Kan det då förgifta vårt vatten? Vare sig det är kort eller långsiktigt? 

Vi har i dagsläget god vattenkvalitet och så vill vi att det fortsätter vara. 



 

Stampbäcken 

I tidigare material från SMA (Samrådsunderlag-täkttillstånd Gåsgruvan) står följande ang 
miljökvalitetsnormer: ”I nuläget (VISS arbetsmaterial 21-04-06) bedöms att ekologisk status är god 
men att kemisk inte uppnår god status på grund av de överallt gränsvärdesöverskridande ämnena 
bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar.” 

På ett möte med SMA frågade vi Jesper Samuelsson hur höga dessa halter egentligen är, samt vart 
dom uppmättes. Till svar fick vi något i stil med att gränsvärdena som sådana är så låga att dom i 
princip inte går att komma under normalt sett. Vi bad inte om ett tydligare svar då, vilket vi ångrar 
idag. Men ber om det nu.  

Kan dessa ämnen på något vis vara kopplade till gruvdriften?  

 

Igeltjärn 

Ang skador på naturvärden vid Igeltjärnen så har SMA kommit med förslag på kompensationer. Då 
tex att dom nya våtmarksmiljöerna tillåts börja fungera ekologiskt innan miljöerna vid Igeltjärnen 
försvinner. 

Hur lång tid beräknas detta ta? Och vad sker om dessa nya miljöer inte fungerar? Kan SMA tillåtas gå 
vidare ändå?  

Att SMA dessutom vill ha dispens för att förstöra för tre rödlistade arter tycker vi låter 
anmärkningsvärt. Kan det verkligen tillåtas?  

 

Sammanfattning 

Kan på förhand be om ursäkt om vi misstolkat saker eller om svaren finns att få i materialet vi fått 
hämta ut. Men det är stora mängder information att gå igenom och försöka sätta sig in i. Vi är 
småbarnsföräldrar som båda jobbar mer än heltid, med en gård under uppbyggnad och djur som ska 
skötas. Är det något vi behöver mer av så är det just tid. Så tiden som egentligen behövts för detta 
material/handlingar har helt enkelt inte funnits. Men vi hoppas att miljö, djur, natur och familjeliv 
prioriteras högre än att stora företag fyller sina fickor. 

 

Tack för ordet!  

Mvh Daniel Jansson och Therese Carlsson 

 


