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Yttrande over SMA Mineral Persberg AB:s ansokan om tillstand 
enligt 9 och 11 kap. miljobalken till fortsatt och utokad 
taktverksamhet saint vattenverksamhet vid Gasgruvan i Filipstads 
kommun 
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) hat den 11 november 2022 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. SMA Mineral Persberg AB (bolaget) hat ans6kt om rubricerat tillstand hos mark- och 
milj6domstolen vid Vanersborgs tingsratt. Domstolen hat 6nskat synpunkter med anledning av 
ansokan och milj6konsekvensbeskrivningen. Med anledning av detta vill SGU framf6ra f6ljande. 

Lansvatten/avfallshanteringsrelaterade synpunkter 
Vattenanalyser visar att uranhalten 6verskrider begransningsvardet uppstr6ms, i h6jd med och 
nedstr6ms taktverksamheten. Bolagets utredningar och litteraturstudier vad galler urans toxicitet i 
vatten visar dock att halten s.k. toxiska uran-species i ar mycket lagre an begransningsvardet, saint att 
urans mobilitet ar beroende av halten lost organiskt kol i vattnet. Utf6rda kolonntest visar pa att jord 
fran omradet upplagrad i takten kan vara en kalla till de f6rh6jda uranhalterna i lansvattnet fran takten 
och i Ravbacken. SGU anser att det ar otydligt vilka halter toxiska uran-species som aterfinns i vattnet 
fran detta kolonntest, vilket borde framga och inga i resonemanget. Darav f6ljer ocksa att det Hr viktigt 
att bolaget visar att provtagningen av jord- och bergmaterial foljer ett f6rutbestamt schema som foljer 
taktens framtida utbredning. Provurvalet b6r ocksa gestaltas i kartor over bergarter saint antagna 
mangder av f6rekommande jord- och bergmaterial. 

Behovet av kalksten/alternativ (okalisering 
SGU delar bolagets redovisad behovsanalys. SGU instammer ocksa i bolagets papekande i 
rnilj6konsekvensanalysen att de alternativ som anges innebar att jungfrulig mark tas i ansprak. Da 
kalkrik berggrund get gynnsamma f6rhallanden for en mangd biotoper och naturtyper skulle sannolikt 
samma paverkan pa naturen ske i ett sadant omrade jamf6rt med fortsatt verksamhet i Gasgruvan. 
SGU anser att det Hr f6renligt med god markanvandning att fortsatta brytning i ett redan verksamt 
omrade. Andra alternativa 16sningar och konsekvenser vid en nedlaggning av verksamheten skulle 
innebara antingen import av kalkstensprodukter vilket skulle innebara en 6kad total milj6belastning 
bl.a. kopplad till transporter saint 6kade kostnader. SGU anser att det ar viktigt att Sverige behaller 
inhemsk produktion for att minska sarbarhet och bibehalla eller 6ka f6rs6rjningsberedskapen. Vidare ar 
fyndigheten Gasgruvan, av SGU, utpekad som riksintresse enligt 3 kap. 7 § milj6balken vilket ocksa 
namns i handlingarna. Syftet med utpekande ar att tillgodog6ra sig materialet i fyndigheten, dvs. 
mineralutvinning. 
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Grundvattenaspekter 
Redan idag pagar verksamhet pa platsen ayseende uttag av kalksten. Nuvarande takttillstand snicker sig 
till 28 april 2023. Enligt gallande tillstand far brytning inte ske net till djupare niva an +100 m.o.h. 
Nuvarande taktbotten at +145 m.o.h. Ansokan gaper ett utokat brytningsomrade samt brytning net till 
+90 m.o.h. 
SGU anser att ansokan at val forankrad i en saklig geologisk beskrivning och en vattenbalans som utgar 
fran mangarig drift av verksamheten. Skyddsatgarder fox att minska inlackage av ytvatten och ytligt 
grundvatten redovisas. Justeringar av verksamhetens ytvattensystem innefattar ett antal diken som ska 
anlaggs respektive leds om samt en avledande kanal forbi/under upplag. 

Ansokan anger att ytterligare grundvatter lackage mot den nya verksamheten forvantas bli begransad 
utifran att naromradet utgors av tata jordar. Grundvattennivapaverkan forvantas bli lokal och 
begransad. SGU noterar att ansokan refererar till genomforda betakningar och grundvattenmodelleting 
som underlag till bedomningen. SGU saknar vissetligen en tydlig redovisning av dessa berakningar men 
vi anser ands att resonemangen verkar rimliga. SGU noterar vidare att verksamheten at hydrauliskt sett 
relativt val avgransad mellan Gastjarnen i norr, Ravbacken i vaster och sjon Yngen i Oster, vilket i sig 
torde kunna sakersti lla att ett paverkansomrade inte bor kunna breda ut sig i nagon stor omfattning. 

Ansokan omfattar en utford brunnsinventering som underlag for att bestamma sakagare. Det (inns inga 
grundvattenforekomster i verksamhetsomradets narhet. Foreslaget kontrollprogram utgar till stor del 
fran befintlig egenkontroll och omfattar bade kvalitativ och kvantitativ grundvattenkontroll. 

Ur ett grundvattenperspektiv hat SGU inget att invanda mot utokad brytning. 

Beslut i detta arende hat fattats av avdelningschefen Kaj Lax. 

I den slutliga handlaggningen av arendet hat aven statsgeologerna Roger Hamberg, Bjorn Holgersson 
och Lena Lundqvist deltagit. Utredaren Peter Akerhammar hat varit foredragande. 
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