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Sammanfattning
Boliden Mineral AB bedriver gruvverksamhet i Garpenberg i Hedemora kommun,
Dalarnas län. Ett nytt grundtillstånd för verksamheten erhölls 2012-01-31 (M 461-11) för
bl.a. utökad brytning och anrikning av malm till 3,0 miljoner ton per år. Slutliga villkor
meddelades genom dom 2016-04-15. Ändringstillstånd för höjning av dammarna som
omger Ryllshyttemagasinet samt befintligt gråbergsupplag erhölls i dom 2018-12-20.

Boliden bedömer att det i befintlig anläggning, med mindre modifieringar, går att öka
produktionen ytterligare. Mot bakgrund av detta har Boliden för avsikt att ansöka om
ändringstillstånd för produktionsökning från 3,0 miljoner ton/år till 3,5 miljoner ton/år.

Inför tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har samråd med
närboende, berörda föreningar och organisationer, allmänhet samt berörda myndigheter
genomförts. Samrådsunderlaget har även funnits tillgängligt på Bolidens hemsida. De
synpunkter som framkommit under samrådet har beaktats i denna MKB.

Enligt miljöbalken ska en MKB ingå vid en tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. En
MKB ska identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens effekter på bl.a. befolkning,
människors hälsa, djur, mark, jord, vatten, luft, landskap och kulturmiljö.

Den med ansökan avsedda verksamheten innebär ingen förändring av processer eller
arbetssätt inom verksamheten.

Den planerade ökningen av produktionen vid anläggningen i Garpenberg kommer att
medföra en viss påverkan, bl a avseende ökad användning av kemikalier och energi,
potentiellt ökade sulfat- och kvävehalter i utgående vatten samt en ökning av luftutsläpp
till följd av ökade transporter. Sammanfattningsvis bedöms ökningen jämfört med
nollalternativet vara begränsad och miljökonsekvenser av en utökad produktion bedöms
vara små till obetydliga. Verksamheten som ansökan avser bedöms inte medföra behov
av ändrade villkor.
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1 Administrativa uppgifter
Sökande Boliden Mineral AB
Organisationsnummer 556231–6850
Kommun Hedemora kommun
Län Dalarnas län
Anläggningsadress Kaspersbo 20
Postadress 776 98 Garpenberg
Telefon (växel) 0225-360 00
Kontaktperson hos bolaget Jenny Gotthardsson

0225-360 10
Kontaktperson miljöfrågor Lotta Tanse

0225-367 18
lotta.tanse@boliden.com

2 Allmänna uppgifter

2.1 Bakgrund
Boliden Mineral AB (Boliden) har idag tillstånd att bryta och anrika maximalt 3,0 miljoner
ton malm per år i gruvan i Garpenberg, Hedemora kommun.

Boliden bedömer att det i befintlig anläggning, med mindre modifieringar, går att öka
produktionen ytterligare. Detta kommer att medföra en förbättrad lönsamhet för företaget
och trygga verksamheten långsiktigt. Mot bakgrund av detta har Boliden för avsikt att
ansöka om ändringstillstånd för produktionsökning från 3,0 miljoner ton/år till 3,5 miljoner
ton/år.

Bolidens pågående och planerade förändring bedöms vara av begränsad betydelse ur
miljösynpunkt och ändringen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

2.2 Ansökan avser
Ändringstillståndet avser produktionsökning från 3,0 miljoner ton/år till 3,5 miljoner ton/år.
Den planerade verksamheten kommer att rymmas inom gällande villkor.

2.3 Avgränsningar i miljökonsekvensbeskrivningen

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå vid en
tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. En MKB ska identifiera, beskriva och
bedöma verksamhetens effekter på bl.a. befolkning, människors hälsa, djur, mark, jord,
vatten, luft, landskap och kulturmiljö.
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Beskrivning av den med ansökan avsedda verksamheten i form av tekniska
tillvägagångssätt och lösningar framgår av Bilaga B – Teknisk beskrivning. Den tekniska
beskrivningen innehåller en övergripande beskrivning av hela verksamheten och dess
historia samt vilka förändringar som den ökade produktionstakten innebär. Detaljerad
information rörande hantering, karaktärisering, klassning m.m. av anrikningssand och
gråberg samt efterbehandlingsfrågor framgår av Bilaga D – Avfallshanteringsplan, detta
återges endast översiktligt i MKB. Kontrollprogram för verksamheten redovisas i bilaga E.
Allmän beskrivning av säkerhetspolicyn, säkerhetsledningssystemet och de
beredskapsplaner som finns redovisas i Bilaga F - Säkerhetsrapport

Befintlig verksamhet vid Garpenbergsgruvan bedrivs med tillstånd från Mark- och
miljödomstolen (deldom i januari 2012 och slutlig dom i målet i april 2016, M 461-11, samt
2018-12-20, M 467-18). Den nu aktuella ansökan avser en produktionsökning som
bedöms vara av begränsad betydelse ur miljösynpunkt och inte medföra behov av
ändrade villkor. MKB:n fokuserar därför på de miljöeffekter som planerade förändringar
av verksamheten bedöms ge upphov till och dessa jämförs med nollalternativet (befintligt
tillstånd). Beskrivningar av omgivningar och fysiska förhållanden som inte förändrats
sedan tillstånd söktes för hela verksamheten återges endast kortfattat i denna
miljökonsekvensbeskrivning med hänvisning till tidigare ansökningshandlingar.

Miljöeffekter bedöms för de miljöaspekter som kan påverkas av den med ansökan
avsedda verksamheten. Den planerade verksamheten bedöms inte innebära miljöeffekter
avseende påverkan på natur- och kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv.

2.3.1 Geografisk avgränsning

Påverkan på miljöaspekterna bedöms inom verksamhetsområdet och dess närmsta
omgivning. När det gäller påverkan på ytvatten bedöms påverkan på Gruvsjön och
Garpenbergsån (Norsån) som mottagande recipienter av avbördat vatten från
verksamheten.

Förhöjda halter av framförallt metallerna zink och kadmium observeras i ett flertal
vattenförekomster, från verksamhetens primära recipient Gruvsjön och relativt långt ner i
vattensystemet. Det råder också en förhöjd näringssituation i flera vattenförekomster
samt att det finns ett antal dammar som utgör vandringshinder. Detta medför
sammantaget att det råder sämre än god status i samtliga nedströms liggande
vattenförekomster på väg mot havet. Historiska gruvobjekt och andra pågående
verksamheter medför att påverkansbilden i området är oklar med ökande avstånd från
Garpenberg. Detta finns bland annat beskrivet i det underlag som Boliden gav in till
Vattenmyndigheten år 2018 för att ansöka om reviderade miljökvalitetsnormer gällande
Gruvsjön och nedströms liggande vattenförekomster. (Sweco, 2018).

Mot bakgrund av ovan är bedömningen att verksamhetens primära recipient Gruvsjön
och den direkt nedströms liggande Garpenbergsån (Norsån) är de vattenförekomster som
är relevanta att omfattas av den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen, när det gäller
beskrivningar av påverkan på vatten från verksamheten. Finnhytte-Dammsjön ur vilken
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råvatten tas och särhållet gruvvatten (grundvatten) leds till redogörs för mer i beskrivande
text och som referens till de direkt påverkade vattenförekomsterna.

2.4 Gällande tillstånd

Bolidens verksamhet i Garpenberg har tillståndsprövats ett antal gånger. Senast genom
tillstånd som meddelades av Mark- och miljödomstolen genom deldom 2012-01-31 (M
461–11) och som avslutades med slutliga villkor genom dom 2016-04-15 (M 461-11).

Tillståndet avseende vattenverksamhet är begränsat till tio år varför Bolaget ansökte och
fick ändringstillstånd av Mark- och miljödomstolen genom dom 2018-12-20 (M 467–18).
Ändringstillståndet omfattade fortsatt deponering av anrikningssand och hydroxidslam i
Ryllshyttemagasinet, att utöka befintligt gråbergsupplag inom det Norra industriområdet,
att använda rivningsmassor till anläggningsarbeten inom Ryllshyttemagasinet samt höja
dämningen i Ryllshyttemagasinet, bygga på dammarna som omger magasinet och
anlägga ett nytt utskov.

2.5 Historik

Garpenberg är Sveriges äldsta gruvområde. Gruvans historia och förändringar som skett
genom tiden beskrivs mer utförligt i ansökans Bilaga B - Teknisk beskrivning.

2.6 Statusrapport
Boliden har upprättat en statusrapport för de delar av verksamheten som omfattas av
industriutsläppsförordningen (2013:250). Statusrapporten lämnades till Mark- och
miljödomstolen i samband med ansökan om höjning av sandmagasinet, 2018. Den nu
planerade förändringen rör inte delar som omfattas av industriutsläppsförordningen och
föranleder därmed inget behov av att uppdatera den inskickade statusrapporten.

3 Samråd

3.1 Samrådsprocessens syfte och mål
Syftet med samrådet är att inhämta synpunkter och uppgifter från myndigheter,
närboende och andra berörda samt med hjälp av Länsstyrelsen avgränsa innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningen. Genomförda samråd och inkomna synpunkter har
sammanställts i en samrådsredogörelse, Bilaga C:1.

3.2 Genomförda samråd
Inbjudan till samråd med myndigheter skickades ut tillsammans med ett
samrådsunderlag. Möte med Länsstyrelsen, Hedemora kommun Miljö- och
samhällsbyggnad samt Hedemora Energi AB hölls digitalt den 6 maj. Övriga inbjudna
myndigheter har antingen yttrat sig skriftligt eller avstått från att lämna synpunkter.
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Samråd med närboende och allmänhet skedde på förekommen anledning (situationen
med Coronaviruset i samhället) genom direktutskick samt annons i dagspress och lokala
annonsblad. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Bolidens hemsida.

De synpunkter som framkommit under samrådet har beaktats i denna MKB.

4 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheten bedrivs med en produktionstakt på 3,0 miljoner
ton per år enligt nu gällande tillstånd. Nollalternativet kan inte direkt jämföras med nuläget
eftersom dagens produktion (2019) inte fullt når tillståndsgiven produktion. Det bedöms
dock inte uppstå några ytterligare miljökonsekvenser av betydelse vid en fullt utnyttjad
och tillståndsgiven produktion, varför dagens miljökonsekvenser i allt väsentligt motsvarar
det som skulle råda för nollalternativet enligt ovan.

I avsnitt 11 Bedömning av miljökonsekvenser bedöms respektive aspekt utifrån
nollalternativet.

5 Områdesbeskrivning

5.1 Lokalisering
Verksamheten är belägen ca 12 km ONO om centrala Hedemora, Dalarnas län, se figur
1.

Figur 1. Lokalisering av gruvområdet i Garpenberg, markerad med röd ring.© Lantmäteriet

Produktionsanläggningar med tillhörande kontor ligger på ett industriområde norr om sjön
Finnhytte-Dammsjön, kallat norra industriområdet, se figur 2.
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Centralt i Garpenberg ligger Södra industriområdet där produktionsanläggningarna låg
innan norra industriområdet anlades. Produktionsanläggningarna på södra
industriområdet är nu rivna, kvar finns bl a kontor, omklädningsrum, garage, tomt förråd
samt mekverkstad.

Deponering av anrikningssand sker i Ryllshyttemagasinet, ca 3 km sydväst om
Garpenbergs samhälle.

Hela Garpenbergs gruvindustriområde är av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
utpekat som riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen och mineral enligt 3 kap 7 §
miljöbalken.

Inga nya områden kommer att tas i anspråk genom den planerade produktionsökningen.

Figur 2. Karta som visar Garpenbergsområdet med Bolidens olika produktionsdelar markerade.©
Lantmäteriet

Ryllshytte-
magasinet

Södra
industri-
området

Norra
industri-
området

Gråbergsupplag
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5.2 Berörda fastigheter
Norra industriområdet är beläget inom fastigheterna Backgården 3:3 och Tyskgården 5:2.
Södra industriområdet är beläget inom fastigheten Tyskgården 5:2. Ryllshyttemagasinet
är beläget inom fastigheten Backgården 3:3. Fastigheterna ägs av Boliden.

5.3 Planförhållanden
Inom området gäller:

· Översiktsplan för Hedemora kommun, antagen av kommunfullmäktige 5 april 2016.
Beslutet vann laga kraft 29 april 2016.

· Fördjupad översiktsplan för Garpenberg, antagen av kommunfullmäktige 28 maj
1997. Beslutet vann laga kraft 25 juni 1997.

· Detaljplan för Norra Industriområdet, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13.
Beslutet vann laga kraft 2012-01-09.

Verksamheten ligger inom mark som anvisats av Bergsstaten för gruvindustri enligt
minerallagen.

5.4 Markanvändning
Den dominerande markanvändningen i området kring gruvan och Garpenbergs tätort är
skogsbruk. Förutom skogsnäring bedrivs även aktivt friluftsliv och jakt.

Den med ansökan avsedda verksamheten kommer att bedrivas inom gruvans befintliga
verksamhetsområde och de planerade förändringarna medför inte någon ändrad
markanvändning.

5.5 Närliggande bebyggelse
Närmaste bebyggelse till norra Industriområdet utgörs av byn Jälken som ligger ca 1 km
sydöst om anläggningarna samt samhället Garpenberg, med ca 500 invånare, som ligger
ca 2 km åt sydväst. Närmaste bebyggelse till Ryllshyttemagasinet är bostadsområdet
Gruvgården på ett avstånd av cirka 1 km.

Närliggande bebyggelse framgår av figur 3.
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Figur 3. Norra industriområdet och Ryllshyttemagasinet markerat med röda ringar. Närliggande
bebyggelse, byn Gruvgården och Jälken samt Garpenbergs samhälle, markerat med blå ringar.
©Lantmäteriet

5.6 Infrastruktur

Garpenbergs samhälle, med cirka 500 invånare, är beläget mellan tätorterna Hedemora i
väster och Horndal i öster på cirka 12 km avstånd till båda, samt cirka 17 km norr om
Avesta. Större vägar i området är länsvägarna 68 och 70, dessa tillsammans med övriga
vägar i närområdet framgår av figur 4.

Norra
industriområdet

Ryllshyttemagasinet
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Figur 4. Översiktskarta med gruvområdet i Garpenberg markerat med röd ring. Omkringliggande
vägar syns med vägnummer. ©Lantmäteriet

5.7 Kulturhistoriska värden
Garpenbergsområdets kulturhistoriska värden har utretts av Dalarnas museum 2004
samt 2010, i samband med tillståndsansökan. De kulturhistoriska värdena beskrevs
detaljerat i tidigare ansökan då ett helt nytt industriområde (norra industriområde) skulle
anläggas.

6 Verksamhetsbeskrivning, nuvarande och planerad
I Garpenbergsgruvan bryts sulfidmalmer som innehåller zink, bly, koppar, silver och guld.
Garpenberg har i dag mycket goda malmreserver och gruvdriften bedöms i dagsläget
kunna pågå åtminstone i 30 år framåt i tiden. Malmen bryts under jord och anrikas genom
malning och flotation i flera steg vilket följs av avvattning av producerat metallkoncentrat.

Gruvverksamheten beskrivs mer utförligt i Bilaga B - Teknisk beskrivning där de
förändringar som en ökad produktion enligt ansökan ger upphov till särskilt lyfts fram.

68
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I Garpenberg arbetar cirka 450 personer och verksamheten sysselsätter ytterligare cirka
150 entreprenörer. Boliden Mineral i Garpenberg är Hedemora kommuns största privata
arbetsgivare.

6.1 Gruva
I Garpenbergsgruvan bryts malmen under jord. Parallellt med uttag av malm sker
tillredningsarbeten för åtkomst av nya brytningspositioner samt viss
prospekteringsverksamhet.

Brytning

Skivpallsbrytning med stabiliserad återfyll är den huvudsakliga brytningsmetoden.
Brytningen består av sju olika delmoment, se figur 5.

Figur 5. Illustration av brytningscykeln i Garpenbergsgruvan.

- Borrning
Borrning sker med eldrivna hydraulaggregat monterade på mobila, dieseldrivna
maskiner. Vid borrning används inträngande grundvatten för att spola ur
borrkaxet ur hålet.

- Laddning
Borrhålen laddas med sprängmedel. Huvudsakligen används ett
emulsionssprängämne som pumpas in i hålen. Laddutrustningen består av
behållare för råvaror, pumpar, slangvinda och styrutrustning. Till en mindre del
används ett patronerat sprängämne.
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- Sprängning
Sprängning sker två gånger per dygn.

- Lastning
Transport av malm som brutits sker med lastbil till krossverk i anslutning till
uppfordringsanläggningen i malmschaktet. Efter krossning uppfordras malmen
med hjälp av spel.

- Skrotning
Efter utlastning av sprängt berg rensas tak, gavel och väggar med ett hydrauliskt
spett, varvid löst berg avlägsnas. Ytförstärkning sker genom att ett betongskikt
sprutas på bergtaken och övre delarna av sidorna i bergrummen. För att
betongskikten ska härda snabbt används en så kallad accelerator. Ytterligare
förstärkning sker med så kallad bergbult som tillverkas av armeringsjärn och gjuts
fast i borrhål med plastpatroner.

Krossning och uppfordring i schakt sker med hjälp av elkraft.

Återfyllning

Efter att malmen lastats ut ur brytningsrummet fylls dessa igen. Återfyllning sker med
gråberg och pasta. Beroende på bergets egenskaper, brytningsrummets storlek och
malmens utbredning kan återfyllnadsmaterialet stabiliseras genom inblandning av cement
eller liknande bindemedel.

Anrikningssand, som är en restprodukt från anrikningsverket, används för framställning
av pasta (se avsnitt 6.3). Cirka en tredjedel av den anrikningssand som uppkommer
beräknas normalt kunna åtgå för återfyllning.

Gråberg som inte direkt används för återfyll kan behöva lagras ovan jord för att senare
transporteras ned för användning. Transporten av gråberg sker på lastbil via en ramp upp
till dagen.

Ventilation och uppvärmning

Gruvan har tre fläktstationer för tilluft. Uppvärmningssystemen nyttjar delvis
värmeåtervinning och för övrigt nyttjas el eller gasol.

Övriga anläggningar under jord

Under jord finns serviceanläggningen i form av verkstäder för maskiner och fordon samt
personalutrymmen med toaletter. Service och reparationer av fordon omfattar bland
annat oljebyten och smörjning. Verkstäderna är utrustade med oljeavskiljare.

6.1.1 Förändringar

- Behovet av el, diesel och vatten vid borrning beräknas öka proportionellt med
ökningen av malmproduktionen. Ökade behovet av vatten vid den ökade
malmproduktion bedöms helt täckas av inträngande grundvatten
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- Sprängning kommer fortsatt att genomföras 2 ggr /dygn men salvorna kan
komma att bli större och fler till antalet per vecka. Behovet av sprängmedel
beräknas öka proportionellt med ökningen av malmproduktionen .

- Användningen av accelerator, cement, sprutbetong samt plastpatroner för
bultning kommer att öka vid ökad malmproduktion.

- Elanvändningen för krossning och uppfordring beräknas öka proportionellt med
ökningen av malmproduktionen .

- Den ökade malmbrytningen innebär fler transporter och därmed ökad
dieselanvändning proportionellt med ökningen av malmproduktionen.

6.2 Anrikningsverk
I anrikningsverket separeras huvuddelen av värdemineralen från det ofyndiga materialet
(gråberg).

Mindre mängder malm från externa leverantörer har också anrikats under de senare
åren.

Malmtransport från laven till malmlagret vid anrikningsverket sker med transportband ca
200 m. Malmlagret är inbyggt för att underlätta produktionen vintertid och för att minska
spridningen av buller och damm till omgivningen.

Malmlager finns även utomhus för att tillfälligt kunna mellanlagra malm vid längre
störningar i malmtransportvägarna.

För att frilägga värdemineralen mals malmen i kvarnar tillsammans med vatten.
Huvuddelen av malmen lämnar kvarnkretsen som ett finmalt material uppslammat i
vatten, pulp. En liten mängd blyslig med höga halter av blymineral utvinns gravimetriskt
direkt i malkretsen.

Anrikningen utförs i tre flotationskretsar, alla med ett likartat utseende.

Koncentraten avvattnas före leverans. Det gravimetriskt producerade koncentratet
filtreras i enkel process medan övriga förtjockas i sedimentationsbassänger och därefter
filtreras i pressluftfilter. För att öka effektiviteten i processen tillsätts flockningsmedel.

I avsnitt 6.8 redovisas nuvarande användning av insatsvaror och kemiska produkter samt
en prognos för användning genom den planerade produktionsökningen.

Nuvarande energianvändningen tillsammans med en prognos för användning genom den
planerade produktionsökningen redovisas i avsnitt 6.7.

De avvattnade flotationskoncentraten (sliger) mellanlagras i fickor och i magasin före
transport till smältverk. Sligerna transporteras från Garpenberg med täckta lastbilar.
Lastning av slig sker inomhus.
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6.2.1 Anrikningssand

Beroende på hur rik malmen är tas 10–20 viktprocent av ingående massflöde till
anrikningsverket ut som koncentrat. Resterande 80–90 viktprocent utgörs av
restprodukten anrikningssand. Cirka en tredjedel av sanden utnyttjas för återfyllning,
resterande del deponeras i sandmagasinet, Ryllshyttemagasinet. Andelen
anrikningssand som används för återfyllnad varierar beroende på hur mycket lossprängt
tillredningsberg som finns tillgängligt under jord. Vid ökad produktion kommer fortsatt
cirka en tredjedel av anrikningssanden att användas för återfyllning i gruvan.

Anrikningssanden som ska användas för återfyll pumpas till paste-fill anläggningen för
framställning av pasta. Processen beskrivs i avsnitt 6.3.

I tabell 1 redovisas producerade mängder anrikningssand samt fördelning mellan gruva
och sandmagasin under de senaste tre åren samt en prognos för tillståndsgiven
produktionsnivå 3,0 miljoner ton/år respektive produktion av 3,5 miljoner ton/år.

Tabell 1. Producerad mängd anrikningssand 2017-2019 samt prognos för tillståndsgiven
respektive ansökt produktion.

Produkt 2017 2018 2019 Prognos
3,0 Mton

Vid ansökt
produktion

Anrikningssand från verk (Mton) 2,38 2,38 2,61 2,71 3,24
Pastefyllning (Mton) 0,71 0,74 1,00 1,04 1,08
Andel av anrikningssand till återfyll
(Mton) 29 % 31 % 38 % 38 % 33 %

6.2.2 Förändringar

- Användningen av energi och vatten beräknas öka i stort sett proportionellt mot
den mängd malm som anrikas.

- Användningen av kemikalier beräknas öka i stort sett proportionellt mot den
mängd malm som anrikas.

6.3 Paste-fill anläggning
Genom att avvattna anrikningssanden och blanda den med bindemedel så som cement
eller liknande får man en plastisk massa. Materialet pumpas ned i gruvan att användas
för återfyllnad i utbrutna bergrum.

Anrikningssanden klassas i en grov och en fin produkt. Den fina produkten, ca 15 %,
skickas till sandmagasinet. Den grova produkten går till en förtjockare med tillsats av
flockningsmedel. Den grova produkten avvattnas på filter och blandas därefter
tillsammans med finandelen med bindemedel i rätt proportion för att få en pumpbar pasta.
Processen sker i två linjer med hjälp av hydrocykloner, förtjockare, skivfilter och blandare.
Användning av kemikalier redovisas i avsnitt 6.8.

El används för drift av bland annat cyklonpumpar, blandningsstation och paste-pump.
Energianvändningen förväntas öka proportionellt mot den ökade produktionen.
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6.4 Ryllshyttemagasinet
Den del av den finmalda malmen som återstår efter utvinning av värdemineralen och
framställning av återfyllnadsmaterial för gruvan, d.v.s. anrikningssand, deponeras i
Ryllshyttemagasinet, som består av ett sandmagasin följt av ett klarningsmagasin.

Sanden pumpas till sandmagasinet uppslammad i vatten. Deponeringen sker med både
direktutsläpp och spigottering från dammkrönen. I dag deponeras sand runt hela
sandmagasinets aktiva del.

Under 2019–2020 har en förtjockare anlagts intill Ryllshyttemagasinet. Förtjockarens
syfte är att avvattna den inkommande slurryn så att fastgodshalten i den deponerade
sanden blir densamma oavsett hur uttaget till återfyll av paste varierar. Överloppet från
förtjockaren, som består av huvuddelen vatten, kommer att ledas till förklarningsytan i
sandmagasinet via separat ledning. På så sätt minskar och utjämnas andelen vatten i
beachen närmast dammkropparna.

Vattnet utgörs till största delen av processvatten från anrikningsverket, gruvan och paste-
fillanläggningen. Efter rening och klarning via klarningsmagasinet (Kongsjön) återpumpas
huvuddelen av vattnet till anrikningsverket för användning som processvatten.
Överskottsvatten leds ut till Gruvsjön och vidare i recipientsystemet.

Gällande tillstånd medger att befintliga dammar får byggas på till en krönhöjd om + 256 m
(RH70) och gällande byggtid sträcker sig till och med 2028. Kapaciteten för den nu
tillståndsgivna höjningen av dammarna, utifrån nuvarande produktionstakt, bedöms
kunna hantera producerad anrikningssand fram till omkring år 2032. I och med den
ansökta produktionsökningen förväntas mängden sand till magasinet per år öka
proportionsenligt vilket redovisats tidigare. Detta styrs emellertid även av mängden
anrikningssand som går till återfyll. Den ökade årliga mängden sand bedöms komma att
rymmas inom gällande tillstånd för dammarna.

Deponerad sand

Den sand som deponeras i Ryllshyttemagasinet beskrivs i avfallshanteringsplanen,
Bilaga D. Denna hantering avses inte att förändras vid ökad produktion.

6.5 Upplag

Vid den äldre delen av norra industriområdet mellanlagras malm och gråberg. I gällande
tillstånd får Boliden utöka befintligt gråbergsupplag till en total volym om 673 000 m3 fram
till dess att driften av gruvan avslutas. En inmätning av upplagsområdet genomfördes i
augusti 2020 och den visar att ca 340 000 m3 gråberg för närvarande lagras på
upplagsområdet.

Upplagsverksamheten kommer inte att förändras till följd av planerad produktionsökning.
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6.6 Vattenhantering
I figur 6 framgår de huvudsakliga pumpvägarna för vatten och gods och i tabell 2 återges
årliga flöden av de viktigaste vattenströmmarna i området åren 2017-2019 samt
prognostiserade flöden vid full produktion (3,0 miljoner ton per år) samt vid ansökt
produktionsökning (3,5 miljoner ton per år).

I Tekniska beskrivningen Bilaga B finns en beskrivning av den övergripande
vattenhanteringen inom Bolidens verksamhetsområde.

Figur 6. Huvudsakliga pumpvägar för vatten (och gods) i tillståndsgiven anläggning. Blå pilar =
råvatten, gula pilar = processvatten, bruna pilar = anrikningssand och processvatten.
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Tabell 2. Årliga flöden av de viktigaste vattenströmmarna i området åren 2017-2019 samt
prognos för produktion av 3,0 Mton/år respektive 3,5 Mton/år.

Utfall (Mm3) Prognos Prognos
2017 2018 2019

Anrikad malm (Mton) 2,6 2,6 2,9 3,0 3,5
Råvatten från Finnhytte-Dammsjön 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Råvatten från Gruvsjön 1,0 0,9 0,6 0,6 0,8
Återvinningsvatten från Kongsjön 6,4 6,3 6,8 7,0 7,8
Summa processvatten 7,7 7,5 7,6 7,9 9,0
Länshållningsvatten från utjämnings-
magasinet 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1

Gruvvatten 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
Särhållet gruvvatten 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8
Summa vatten från gruvan 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3
Vatten till Ryllshyttemagasinet 9,5 9,5 9,9 10,2 11,3
Utsläppt vatten från Ryllshytte-
magasinet till Gruvsjön 3,0 3,1 3,3 3,3 3,3

Råvatten

Uttag av råvatten sker från Gruvsjön och Finnhytte-Dammsjön. Råvatten används till
anrikningsprocessen och för reagensberedning.

Återvinningsvatten

Huvuddelen av det vatten som nyttjas vid anrikningsprocessen utgörs av
återvinningsvatten från Ryllshyttemagasinet. Återvinningsgraden av vatten i
anrikningsprocessen är 80–90 %. Återvinningsvatten används framförallt som
processvatten i anrikningsverket och paste-fillanläggningen. En mindre del används som
spolvatten och brandvatten.

Gruvvatten

Gruvan har en naturlig tillrinning av grundvatten. Länshållning sker via personschaktet på
det norra industriområdet. Vattnet passerar en kvävereningsanläggning ovan jord och går
sedan med anrikningsverkets processvatten och avfallssand till Ryllshyttemagasinet för
fortsatt rening.

Anläggningar för pumpning av gruvvatten under jord utgörs av pumpgropar och
bassänger för uppsamling av vatten. Vattnet pumpas etappvis uppåt. I pumpgroparna
sker sedimentering och slamhantering.

Vatten som rinner till gruvan nyttjas också under jord för borrning samt för att vattna
lossprängt berg för att förhindra damning. Bassäng för uppsamling finns och ytterligare
bassäng är under upprättande.
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Särhållet gruvvatten

Länshållningsvatten som är opåverkat av gruvverksamheten särhålls och leds, via ett
antal bassänger, till Gransjöbäcken och vidare till Finnhytte-Dammsjön.

Dagvatten

Dagvatten från verksamhetsområdet samlas upp och pumpas med avfallssanden till
Ryllshyttemagasinet.

6.6.1 Ändringar vattenhantering

Inga förändringar av vattenhanteringen planeras genom den utökade produktionen.

Behovet av råvatten bedöms öka något jämfört med vad som förbrukats de senaste åren
samt vad som bedöms förbrukas vid full produktion. Gällande tillstånd/villkor finns för
intag av råvatten och planerat uttag ryms väl inom detta.

Ökat behov av vatten för processer avses i huvudsak att täckas av ökad återvinning av
vatten från Kongsjön (Ryllshyttemagasinet).

Den största mängden gruvvatten härrör från naturliga tillflöden i gruvans ytliga delar.
Dessa flöden kommer att variera efter årsnederbörden. Ökad produktion på djupet väntas
inte leda till nämnvärt ökade vattenmängder.

Dagvattenhanteringen kommer inte att förändras till följd av den planerade
produktionsökningen.

6.6.2 Utsläppt vatten från Ryllshyttemagasinet

Då ökat processvattenbehov i huvudsak planeras att tillgodogöras av ökad återcirkulering
förväntas mängden utsläppt vatten från Ryllshyttemagasinet inte förändras som ett
resultat av ansökt verksamhet. Mängden förväntas, likt nollalternativet, uppgå till ca 3,3
Mm3/år. Då vattenbalansen slutligt styrs av bl a nederbörd är variationer i prognosen dock
att förvänta.

Vattnets innehåll med avseende på metaller och andra relevanta ämnen redovisas i detalj
i den Tekniska beskrivningen, Bilaga B till ansökan, samt översiktligt i avsnitt 11.

6.6.3 Vattenrening

Fenton

Anrikningssand, processvatten, dagvatten, gruvvatten samt länshushållningsvatten från
den torrlagda delen av Gruvsjön pumpas till Ryllshyttemagasinet. Magasinets sand- och
förklarningsdel fungerar som reningsanläggning genom sedimentering, utfällning och
fastläggning av metaller och suspenderat material. Anrikningssanden sedimenterar i
magasinet och vatten rinner ut genom ett utskov varefter det sedan 2014 behandlas i en
vattenreningsanläggning, Fentonanläggningen, för rening av syreförbrukande ämnen, sk
tiosalter, och metaller.
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I Fentonprocessen oxideras syreförbrukande ämnen, framförallt tiosalter, med
väteperoxid som oxidationsämne och järnsulfat som katalysator. Reaktionen sker i sur
miljö varför kalk tillsätts när reaktionen är klar för att öka pH. pH-värdet höjs till nivåer
som är optimala för utfällning av metallhydroxider. Det järn som tillsatts i form av
järnsulfat fälls så ut tillsammans med andra metaller i vattnet och bildar ett slam som
sedimenterar i klarningsmagasinet Kongsjön.

Kväverening

Processvatten från gruvan pumpas upp till en kvävereningsanläggning ovan jord där
kväveinnehållet i vattnet, från sprängmedelshanteringen, omvandlas till kvävgas med
hjälp av aerob och anaerob biologisk rening. Anläggningen togs i drift i början av 2014
Syftet med reningsanläggningen är att reducera kvävehalten i gruvvattnet så att den
totala kvävetillförseln till recipienten inte ökar.

6.7 Energianvändning
Verksamheten i Garpenberg är certifierad enligt ISO SS 50 001 Energiledningssystem
och jobbar systematiskt med energifrågor. Energikartläggning genomförs vart 5:e år och
gjordes senast 2015. Arbete med uppdaterad energikartläggning pågår och beräknas
vara klart innan årsskiftet 2020/2021.

Under 2019 utgjordes den totala energianvändningen till drygt 83 % av el och resterande
av bränslen, varav 77 % utgjordes av diesel.

Elanvändning respektive bränsleförbrukning de senaste tre åren samt prognos för
tillståndsgiven produktion 3,0 miljoner ton/år framgår av tabell 3. Av tabellen framgår
även den förändring som ansökt produktionsökning bedöms leda till.

Tabell 3. El- och bränsleanvändning 2017-2019 samt prognos för tillståndsgiven
respektive ansökt produktion.

Verksamhet Enhet 2017 2018 2019 Prognos
3,0 Mton

Förändring
vid ansökt
produktion

Anrikad malm Mton 2,6 2,6 2,9 3,0 0,5
Total elanvändning GWh 200 203 210 220 25
Total
bränsleanvändning Ton 3 168 3 528 3 736 3 961 560

I tabell 4 framgår den totala energianvändningen per ton anrikad malm de senaste tre
åren samt prognos för produktion av 3,0 miljoner ton/år och förändring vid produktion av
3,5 miljoner ton/år.
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Tabell 4. Total energianvändning per ton anrikad malm 2017-2019 samt prognos för
produktion av 3,0 Mton/år och förändring vid 3,5 Mton/år.

Uppgifter 2017 2018 2019 Prognos
3,0 Mton

Förändring
vid ansökt
produktion

Nyckeltal kWh/ton
anrikad malm 90,3 93,9 88,7 89,7 0

Totalt
energianvändning
(GWh)

238 246 254 269 45

Arbete med energibesparande åtgärder pågår kontinuerligt inom verksamheten. Större
åtgärder under senare år är installation av värmeåtervinningssystem för utgående gruvluft
och flytt av förråd från södra industriområdet till norra, vilket innebär minskade
interntransporter.

6.8 Insatsvaror och kemiska produkter
Boliden har ett strukturerat arbetssätt för att hantera kemikaliefrågor. Kemikalier som
används registreras i kemikaliesystemet Chemsoft. Kemikaliesystemet är tillgängligt för
samtliga anställda via intranätet. Utskrift av säkerhetsdatablad kan göras direkt från
Chemsoft.

Boliden har en central kemikaliegrupp och en lokal grupp för gruvan i Garpenberg. Den
lokala gruppen består av representanter från bl a arbetsmiljö, yttre miljö, inköp, förråd och
skyddsombud. Den lokala gruppen arbetar bl a med att göra bedömningar av om nya
kemikalier ska godkännas eller inte samt verka för utbyte av produkter innehållande
farliga ämnen till sådana innehållande mindre farliga ämnen

Insatsvaror och kemikalier används i flera av gruvans olika delverksamheter/processer.

Vid sprängning används ett emulsionssprängämne som pumpas in i hålen. Till en mindre
del används ett patronerat sprängämne.

Användning av sprängämnen de senaste åren tillsammans med prognos vid
tillståndsgiven produktion 3,0 miljoner ton/år samt förändring vid ansökt produktion
redovisas i tabell 5.
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Tabell 5. Användning av sprängämnen 2017 – 2019, prognos för tillståndsgiven
respektive förändring vid ansökt produktion.

Sprängämne Enhet 2017 2018 2019
Prognos för

tillståndsgiven
produktion

Förändring
vid ansökt
produktion

Uppfodrad malm Mton 2,6 2,6 2,9 3,0 0,5
Emulsionssprängmedel kton 1,85 2,05 2,15 2,25 0,37
Patronerat sprängämne kton 0,015 0,011 0,009 0,010 0,002

För drift- och underhållsåtgärder i gruvan används även smörjolja, motorolja och
smörjfetter i mindre mängder. Användning av övriga insatsvaror i gruvan utgörs av
plastpatroner och sprutbetong.

Användning av kemikalier i anrikningsverket de senaste åren tillsammans med prognos
vid tillståndsgiven samt förändring vid ansökt produktion redovisas i tabell 6.

Tabell 6. Användning av processkemikalier under perioden 2017-2019 samt prognos för
tillståndsgiven produktion och förändring vid ansökt produktion.

Reagens Enhet 2017 2018 2019
Prognos för

tillståndsgiven
produktion

Förändring
vid ansökt
produktion

Anmärk-
ning

Anrikad malm Mton 2,6 2,6 2,9 3,0 0,5

Xantater kton 0,10 0,11 0,09 0,10 0,02 Flotation
Zinksulfat kton 1,14 1,19 1,20 1,26 0,21 Flotation
Dextrin kton 0,49 0,54 0,46 0,48 0,08 Flotation
Skumbildare kton 0,07 0,08 0,07 0,07 0,01 Flotation
Natriumdikromat kton 0,01 0,01 0,01 0,01 0 Flotation
Järnsulfat kton 0,19 0,20 0,22 0,23 0,03 Flotation
Kalk, släckt kton 2,14 2,45 2,67 2,80 0,47 Flotation
Kopparsulfat kton 0,88 1,02 1,03 1,08 0,18 Flotation
Flockningsmedel kton 0,01 0,01 0,01 0,01 0 Avvattning
Malkulor
keramiska kton 0,08 0,05 0,05 0,05 0,01 Ommalning

De senaste årens användning av flocknings- och bindemedel i Paste-fill anläggningen
tillsammans med en prognos vid tillståndsgiven produktion och förändring vid ansökt
produktion, 3,5 miljoner ton, redovisas i tabell 7.



20(45)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-09-29

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

ÅA p:\21568\13010552_ändringstillstånd_garpenbergs_gruva\000_ändringstillstånd_garpenbergs_gruva\10 arbetsmtrl_dok\3. mkb\mkb 200928.docx

Tabell 7. Användning av kemikalier i paste-fill anläggningen år 2017 – 2019 samt prognos
för tillståndsgiven produktion och förändring vid ansökt produktion.

2017 2018 2019
Prognos för

tillståndsgiven
produktion

Förändring vid
ansökt

produktion
Sand i paste (Mton) 0,71 0,74 1,00 1,04 0,18
Flockningsmedel (ton) * * 10 10 2
Bindemedel** (kton) 24 27 36 37 6

*Uppgifter saknas för bedömning för 2017 och 2018
**Cement + slaggcement

Användning av kemikalier i reningsanläggningarna de senaste åren tillsammans med
prognos vid tillståndsgiven samt vid ansökt produktion redovisas i tabell 8 och 9.

Tabell 8. Användning av kemikalier i Fentonanläggningen år 2017 – 2019 samt prognos
för tillståndsgiven produktion och vid ansökt produktion. Mängder anges i ton.

Ämne 2017 2018 2019
Prognos för

tillståndsgiven
produktion

Förändring
vid ansökt
produktion

Kalk (92 %) 784 790 725 748 99

Väteperoxid (49 %) 1066 1262 834 862 130

Svavelsyra (95 %) 20 17 33 34 4
Järnsulfat 815 614 706 727 78

Tabell 9. Användning av kemikalier i kvävereningsanläggningen år 2017 – 2019 samt
prognos för tillståndsgiven produktion och vid ansökt produktion. Mängder anges i ton.

Ämne 2017 2018 2019
Prognos för

tillståndsgiven
produktion

Förändring
vid ansökt
produktion

Metanol (konc) ( 218 170 151 156 25

Fosforsyra (konc) 5,0 8,0 7,0 7,2 1,2

Svavelsyra (95 %) 12,9 6,6 8,0 9,6 0

Lagring av insatsvaror och kemikalier sker i anslutning till serviceplatserna.
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6.9 Avfallshantering
Vid verksamheten i Garpenbergsgruvan genereras både branschspecifikt avfall och icke
branschspecifikt avfall.

Det branschspecifika avfallet utgörs av anrikningssand, inbegripet slam från vattenrening.
Avfallshanteringsplanen för Garpenbergsgruvan, Bilaga D till ansökan, har reviderats i
enlighet med kraven i förordning (SFS 2013:319) om utvinningsavfall.

Restprodukten, anrikningssand, används delvis för återfyllnad av utbrutna brytningsrum i
gruvan. Den totala produktionen av anrikningssand 2018 och 2019 redovisas i tabell 10.

Tabell 10. Mängd anrikningssand totalt samt användningsområde under 2018 och 2019.
Användning Mängd (kton)

2018 2019
Pastefyllning 713 1 024
Deponerad anrikningssand i Ryllshyttemagasinet
Sand för dammbyggnad

1 500
112

1 547
35

Totalt producerad anrikningssand 2 375 2 606

Under 2018 transporterades totalt 10 955 ton gråberg upp från gruvan för tillfällig lagring
vid norra industriområdet under 2019 var mängden totalt 95 495 ton (Boliden 2019 och
2020).

Icke branschspecifikt avfall består av blandat industriavfall och farligt avfall som
uppkommer vid anläggningen. Avfall sorteras och omhändertas av anlitad entreprenör
som transporterar till godkänd mottagningsanläggning. Omhändertagna mängder för
2018 och 2019 redovisas i tabell 11 och 12.

Tabell 11. Omhändertaget industriavfall 2018 och 2019.
Avfallsslag Mängd (ton)

2018 2019
Al-kabel 11 3
Bergbult 379 521
Betong m armering 24 117
Blandskrot 489 297
Brännbart avfall 410 165
Brännbart avfall 2,6 16*
Deponi 13 117
El-avfall 39 22
Komposterbart 81 -
PP 1,7 1,2
Trä flisbart 163 149
Verksamhetsavfall 97 476
Well-/kontorspapper 16 18
Septislam 284 265
Summa 2 010 2 167
*I denna siffra ingår även komposterbart material
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Tabell 12. Omhändertaget farligt avfall under 2018 och 2019.

Avfallsslag
Mängd (kg)

2018 2019 Avfallskod

Absorbenter 6 800 10 056 150202
Aerosoler, brandfarliga 880 514 160504
Batterier små, blandat 130 62 200133
Blybatterier, syra 5 300 - 160601
Brandsläckare 940 995 160504
Diesel - 18 920 130701
Elektronik för sanering 2 500 2 144 200135
Emulsioner 31 700 120 120109
Fett 3 900 2 035 200112
Fosforsyra 1 500 112 060104
Färgburkar, LM-bas 250 241 200127
Glykol 320 8 820 160114
Hydraulslang 9 500 14 362 150110
Härdare ej isocyanat och amin 3 500 2 902 070214
Isocyanat 2 1 986 080501
Latex vattenbaserade färgrester - 330 200113
Lysrör 1 300 637 200121
Natriumdikromat - 25 060313
Olje-, och bränslefilter 6 000 4 724 160107
Salter fasta övriga - 4 996 060313
Småkemikalier - 572 160506
Spillolja, okänt vatteninnehåll 44 800 50 360 130208
Syror 400 1 083 200114
Övriga lampor 66 161 160215
Totalt 119 958 126 157

Det branschspecifika avfallet som uppkommer är relaterat till produktionsnivån. Mängden
icke branschspecifikt avfall, både farligt avfall och övrigt avfall, bedöms inte öka nämnvärt
från dagens nivå.

6.10 Transporter
Kopparsligen körs med bil till Smedjebacken varifrån transport sker med tåg till
Rönnskärsverken utanför Skellefteå. Bly- och zinksligerna transporteras med bil till Gävle
hamn för vidare transport med båt.

Det finns tre alternativa vägar till Boliden Garpenberg, väg 740 via Horndal, väg 735 från
Avesta via Fors och väg 270/735 från Hedemora som också passerar Garpenbergs tätort,
figur 4. Huvuddelen av utgående transporter är metallkoncentrattransporterna som går till
Gävle hamn. Dessa går via Horndal och passerar inte Garpenbergs tätort. För de
inkommande transporterna så är det en betydligt större spridning varifrån de kommer.
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Antal inkommande och utgående tunga transporter framgår av tabell 13. Utöver detta
tillkommer transporter av lätta fordon, vilka framförallt utgörs av transport av personal till
och från arbetet.

Tabell 13. Inkommande och utgående tunga transporter, veckovis och årligen.
Transporter Antal per vecka Antal per år
Inkommande
vid nuvarande produktion 87 – 98 4 538 – 5 113
vid 3,0 miljoner ton 91 - 105 4 743 – 5 458
vid ansökt produktion 102 – 114 5 353 – 5 938
Utgående
vid nuvarande produktion 111 5 795
vid 3,0 miljoner ton 117 6 081
vid ansökt produktion 135 7 065

7 Redovisning av alternativ

7.1 Lokalisering – utformning/teknik
I samband med tillståndsansökan 2011 beskrevs alternativ lokalisering, utformning och
teknik inför ianspråktagande av nya markytor och uppförande av nytt anrikningsverk med
val av teknik.

Aktuell ansökan omfattar en fortsatt brytning i befintlig gruva i ett högre
produktionstempo. Inga nya markytor tas i anspråk. Utökningen av produktionen innebär
mindre modifieringar av nuvarande produktionsanläggning.

Ytterligare utredning om alternativ lokalisering samt utformning/teknik bedöms därmed
inte motiverad.

8 Områdesförutsättningar

8.1 Skyddade områden och riksintressen

8.1.1 Skyddade områden

Ett vattenskyddsområde är beläget cirka 2,5 km sydost om Ryllshyttemagasinet och cirka
2,5 km söder om norra industriområdet, vid Garpenbergs gård. Några mindre
naturreservat och Natura 2000-områden finns 3–4 km söder om Garpenbergsområdet, se
figur 7.
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Figur 7. Vattenskyddsområde (blått med rastrering), kulturmiljö (rött, prickad), naturreservat/Natura
2000 (blått/grönt), riksintresse naturvård (grönt, prickad). ©Länsstyrelsen

8.1.2 Riksintresse kulturmiljövård

Bergslagsmiljö, ursprung i äldre medeltid, med bevarad bruksherrgård från sekelskiftet
1800 kring det sedan 1500-talet kända Garpenbergs bruk, riksintresseområde
Garpenberg (W37)

Riksintresse för kulturmiljövård finns även väster och norr om Garpenbergsområdet;
Grådö-Hamre-Husby (W 34) respektive Kloster (W 39).

8.1.3 Riksintresse naturvård

Närmaste riksintresse för naturvård är Hovran-Flinesjön (NRO-20-105) vars gräns går
cirka två kilometer väster om Garpenbergsområdet.

8.1.4 Riksintresse värdefulla ämnen och material

Hela Garpenberg ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och mineral.
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8.1.5 Riksintresse kommunikation

Järnvägslinjerna Avesta/Krylbo – Storvik samt (Sala) – Avesta – Borlänge är av
riksintresse för kommunikation.

8.2 Vattenförekomster

8.2.1 Ytvatten

De ytvatten som behandlas i denna MKB är Gruvsjön (WA51921434), Garpenbergsån
(WA11702107) och Finnhytte-Dammsjön (WA38457903). Dessa redogörs för i närmare
detalj i avsnitt 11.4 samt för Gruvsjön och Garpenbergsån även i avsnitt 10.2. Se karta
figur 8.

8.2.2 Grundvatten

En grundvattenförekomst (SE668822-152089) finns inom Garpenbergsområdet. I VISS
finns dock en kommentar från länsstyrelsen som uppger att det är en ”felaktigt angiven
förekomst”. Vidare finns även en preliminär grundvattenförekomst, Garpenbergs gård
(SE668362-567825), denna kommer att införlivas i vattenförvaltningen under kommande
förvaltningscykel, se figur 8.

Figur 8. Ytvattenförekomster samt grundvattenförekomster som behandlas i föreliggande MKB.
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8.3 Geologi och hydrogeologi
I samband med tillståndsansökan 2010 gjordes en detaljerad beskrivning av de
geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna i området. Detta kompletterades med
ytterligare hydrogeologiska utredningar 2017 i samband med ansökan gällande
dammhöjning. Då ansökt produktionsökning inte påverkar omfattningen av
brytningsområdet eller hanteringen av anrikningssand i Ryllshyttemagasinet har inte
någon förnyad geohydrologisk bedömning bedömts som nödvändig.

9 Miljömål

9.1 Nationella miljömål
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål som anger den miljökvalitet som bör ha uppnåtts
inom en generation, dvs. till år 2020–2025. Miljömålen har ingen tydlig formell rättslig
status utan ska framförallt vara styrande gentemot myndigheter och andra offentliga
organ.

Av de 16 miljömålen bedöms främst följande åtta ha relevans för Bolidens verksamhet i
Garpenberg: Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten
av god kvalitet samt i viss mån Bara naturlig försurning, Begränsad klimatpåverkan och
God bebyggd miljö. Miljöeffekterna som följer av  en ökad produktion bedöms som
mycket begränsade och bedöms därmed inte påverka möjligheten att nå miljömålen.

9.2 Regionala och lokala miljömål

Länsstyrelsen har i samverkan med myndigheter, intresseorganisationer, företag och
privatpersoner tagit fram ett åtgärdsprogram för länet för att nå miljömålen,
Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas miljömål, rapport 2018:04.

Den åtgärd som berör verksamheten i Garpenberg är Samverkan med och inom
tillverkningsindustrin, nätverk för stora industrier.

10 Miljökvalitetsnormer
Gällande regler för miljökvalitetsnormer finns angivet i miljöbalkens 5 kap. De fastställda
normer som har bäring på den planerade verksamheten är normer för utomhusluft
(Luftkvalitetsförordningen 2010:477) samt yt- och grundvatten (Förordning om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660). Eventuell påverkan med avseende på
miljökvalitetsnormerna beskrivs i avsnitt 11.
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10.1 Miljökvalitetsnormer för luft
I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt
tabell 14.

Tabell 14. Miljökvalitetsnormer för luft enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Partiklar Dygnsmedelvärde
(μg/m3)

Årsmedelvärde
(μg/m3)

PM10 50 40

PM2,5 25

10.2 Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om
miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för
förvaltning av alla former av vatten. Målen har införlivats i svensk lagstiftning.

Nedan följer en sammanställning av information för vattenförekomsterna Gruvsjön och
Garpenbergsån från databasen VISS, utdrag 2020-08-18.

Gruvsjön (WA51921434)

Senast beslutade miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2021 och god kemisk
ytvattenstatus med undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och
kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar (PBDE). Gruvsjön har också ett
undantag i form av tidsfrister (kemisk ytvattenstatus) till 2021 för kadmium och
kadmiumföreningar, samt bly och blyföreningar.

Garpenbergsån (WA11702107)

Senast beslutade miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027 och god kemisk
ytvattenstatus med undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och
kvicksilverföreningar, samt polybromerade difenyletrar (PBDE). Undantag med tidsfrister
(kemisk ytvattenstatus) till 2021 finns för bly och blyföreningar samt kadmium och
kadmiumföreningar.

11 Beskrivning och bedömning av miljöeffekter

11.1 Metod
Nuvarande verksamhet har en begränsad miljöpåverkan. Fullt utnyttjande av gällande
tillstånd, som utgör nollalternativ, bedöms inte innebära några förändringar avseende
miljöpåverkan jämfört med dagens produktion. I denna MKB redovisas den påverkan som
den planerade utökningen av produktionen utgör.
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I detta avsnitt redovisas de miljöeffekter som bedöms vara aktuella för den planerade
utökningen av verksamheten. Konsekvenserna för varje miljöeffekt bedöms utifrån
befintliga skyddsåtgärder.

Figur 9 redovisar den bedömningsskala som används. Utifrån beskrivna
omgivningsförutsättningar bedöms skyddsvärdet för närområdet vara måttligt.
Påverkan/effekt jämfört med nollalternativet bedöms på en skala från Stor negativ till
Positiv. Sammanvägningen av skyddsvärde och effekt resulterar i en värdering av
konsekvensen enligt matrisen nedan.

Litet värde Måttligt
värde

Högt värde Mycket
högt värde

Stor negativ
effekt

Små –
måttliga
konse-
kvenser

Måttliga
konse-
kvenser

Påtagliga
konsekvenser

Stora
konse-
kvenser

Måttlig negativ
effekt

Små konse-
kvenser

Små –
måttliga
konse-
kvenser

Måttliga
konsekvenser

Påtagliga
konse-
kvenser

Liten negativ
effekt

Obetydliga
konse-
kvenser

Små
konse-
kvenser

Små –
måttliga
konsekvenser

Måttliga
konse-
kvenser

Ingen/obetydlig
effekt Obetydliga konsekvenser

Positiv effekt Positiva konsekvenser

Figur 9. Bedömningsskala för miljökonsekvenser.

11.2 Avgränsning
Den planerade verksamheten tar ingen ny mark i anspråk och bedöms därför inte
påverka natur- och kulturmiljö eller rekreation och friluftsliv. Avstånd till närmsta kända
naturintresse är 2 km och den utökade verksamheten bedöms inte påverka dessa
intressen.
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11.3 Luft
Utsläpp till luft sker vid användning av diesel för drift av gruvfordon och andra
transportarbeten samt från sprängning i form av spränggaser. Transporter till och från
anläggningen bidrar också till luftutsläpp.

I tabell 15 redovisas beräknade emissioner till luft från förbränning av bränslen samt
användning av sprängmedel. I dieselförbrukningen är samtliga entreprenörers förbrukning
medräknad, inklusive sligtransporter till Gävle och Smedjebacken.

Tabell 15. Beräknade emissioner till luft från bränsle och sprängämnen 2016-2019.
Källa SO2

(kg)
NOx/NO2

(kg)
CO2
(ton)

Gasol för uppvärmning av gruvluft 0 5 100 1 318
Diesel 12 428 8 925
Bensin - - 0
Spränggaser - 11 300
Totalt 2019 12 5 539 10 543
Totalt 2018 10 7 599 10 013
Totalt 2017 10 5 330 8 950
Totalt 2016 13 5 025 10 725

Dieselförbrukningen i verksamheten bedöms vara relativt proportionell mot produktionen.

Viss damning sker vid transporter inom industriområdet och transportvägar mellan olika
industriområden. Diffus damning från industriområdet sker emellertid i första hand från
sandmagasinet.

Bandtransportörer som leder malmen till anrikningsverket är täckta.

Lagring och lastning av sliger sker inomhus i befintliga byggnader. Transporter av sliger
sker i täckta lastbilar.

Asfaltsplaner inom industriområdet och transportvägen mellan dessa sopas och vattnas
vid behov för att minska damning från transporter.

Vattning och saltning genomförs för att minska damning från sandmagasinet. Vid behov
sker vattenbegjutning av de innersta delarna av magasinet via helikopter.

11.3.1Bedömning

Vid en ökad produktion kommer förbränning av diesel att öka något samtidigt som
användningen av gasol kommer att vara den samma. Gasolanvändningen beror på
utetemperaturen vintertid och är inte produktionsberoende.

Den relativa förbrukningen av sprängmedel beräknas minska framöver men den
planerade produktionsökningen gör ändå att den totala sprängmedelsanvändningen kan
komma att öka.

De utsläpp till luft som de ökade transporterna innebär är mycket begränsade.
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Diffus damning från verksamheten förekommer framförallt från sandmagasinet.
Damningen från sandmagasinet bedöms dock inte öka eftersom det snarare har med den
torra ytan på sandmagasinet än mängden anrikningssand som deponeras vid ett enskilt
tillfälle att göra.

Verksamheten har idag begränsade utsläpp till luft och nollalternativet motsvarar i stort
dagens verksamhet. Den produktionsökning som ansökan berör bedöms inte påverka
utsläppen till luft nämnvärt och konsekvenserna är därmed obetydliga avseende
påverkan på luftkvaliteten.

Påverkan i form av damning till omgivningen bedöms liten genom de dammbekämpande
åtgärder som genomförs. Konsekvenser för människors hälsa och miljön bedöms därmed
som små.

I tidigare ansökan (2010) genomfördes luftmätningar avseende partiklar. Resultaten
visade att det finns god marginal till miljökvalitetsnormen. Möjligheten att uppfylla
miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte påverkas av den förändrade verksamheten.

11.4 Vatten

11.4.1Förutsättningar

Gruvverksamheten i Garpenberg förbrukar vatten till sina processer. Vattenuttag sker från
Finnhytte-Dammsjön samt Gruvsjön. Överskottsvattnet avbördas från klarningsmagasinet
(Kongsjön) till Gruvsjön via Ryllshyttebäcken. De senaste åren har de avbördade
mängderna legat något över 3,0 Mm3/år. Vattenbalans och hantering beskrivs närmare i
avsnitt 10/bilaga B. De recipienter som främst berörs av utsläpp från verksamheten är
Gruvsjön och Garpenbergsån. Till Finnhytte-Dammsjön leds särhållet gruvvatten, dvs.
grundvatten som kontinuerligt pumpas från delar av gruvområdet utan att påverkas av
pågående brytningsverksamhet.

Tidigare genomförda utredningar visar att de historiska objekten (främst äldre deponier
med varp, anrikningssand eller gråberg, både efterbehandlat och icke efterbehandlat)
står för en stor andel av den metallbelastning som kan observeras i ytvattensystemet i
sediment och vatten, såväl idag som ur ett långsiktigt perspektiv (se exempelvis Boliden
2016 och 2018 samt Eriksson 2015). Den pågående gruvverksamheten i Garpenberg
bidrar i det avseendet med en begränsad andel av metallbelastningen, medan tillskottet
av sulfat och kväveföreningar i större utsträckning härrör från den pågående
verksamheten.

Befintlig verksamhet om 3,0 Mton malm årligen regleras bland annat genom villkor
gällande halter i utgående vatten för totalkväve samt metallerna koppar, bly, zink,
kadmium, krom och arsenik. Befintliga villkor för utsläpp till vatten fastställdes efter den
prövotidsutredning som genomfördes inom ramarna för föregående tillståndsprövning.
Resultaten från prövotidsutredningarna som genomfördes då visade i stora drag:

· De valda reningsmetoderna kväverening och fentonrening bedömdes som de
mest lämpliga och effektiva utifrån rådande förutsättningar i Garpenberg.
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Tekniken som tillämpas gällande rening bedömdes mer än väl uppfylla kravet på
bästa tillgänglig teknik (BAT).

· Toxicitetstester genomfördes med tidiga utvecklingsstadier av sebrafisk i
utgående vatten. Slutsatser från den undersökningen visade att en spädning om
1:1 av utgående vatten kan förväntas vara icke-toxiskt i det aktuella fallet.

· De historiska objekten har en stor del i den totala belastning på ytvatten som
finns i Garpenbergssystemet. Så länge gruvan är i drift kommer
föroreningsbelastningen minskas genom att en stor del av lakvattnet från flera av
de historiska objekten samlas upp och pumpas till Bolidens nuvarande
sandmagasin Ryllshyttemagasinet för rening. Om den hanteringen upphör ökar
påverkan betydligt.

Villkoren fastställdes med beaktande av dessa utredningar rörande rening, toxicitet i
recipient och historiska objekt men även med beaktande av miljökvalitetsnormerna och
möjlighet till uppfyllelse av dessa utifrån rådande förutsättningar.

Vattenkvaliteten i avrinningsområdet undersöks genom ett samordnat
recipientkontrollprogram (SRK) i regi av Dalälvens vattenvårdsförening (DVVF).
Resultaten är offentliga och redovisas i en årlig rapport, vilken publiceras på DVVF:s
hemsida. Utöver regelbunden provtagning av vattenkemi undersöks även sediment, fisk,
växtplankton och bottenfauna med jämna tidsintervall vid olika provtagningsstationer.

I den tekniska beskrivningen till ansökan, bilaga B, redogörs närmare för halter i
utgående vatten till recipient.

Nedan följer en beskrivning av de ytvatten som främst påverkas av befintlig och ansökt
verksamhet i Garpenberg, Gruvsjön och Garpenbergsån. I viss mån sker även en
påverkan på Finnhytte-Dammsjön vilket också redogörs för nedan.

Gruvsjön (S23)

Gruvsjön har en area om 1,38 km2 och ett maxdjup om 21 m. Sjön avvattnas av
Garpenbergsån (Norsån). Dels så bräddas överskottsvatten från gruvverksamheten till
Gruvsjön, dels så förses anrikningsverket med råvatten från Gruvsjön.

På 1940-talet torrlades den norra delen av Gruvsjön och sedan dess pågår länshållning
av denna del som ligger strax öster om det södra industriområdet. Den naturliga
förbindelsen mellan Finnhytte-Dammsjön och Gruvsjön har ersatts med en kanal som
leder vattnet förbi den torrlagda delen. Länshållningsvattnet från det torrlagda området
pumpades ursprungligen till Gruvsjön men idag finns en fångstdamm för detta vatten och
området används idag som ett utjämningsmagasin. Vattnet från utjämningsmagasinet
pumpas till mellanpumpstationen för vidare pumpning till Ryllshyttemagasinet tillsammans
med anrikningssanden. I och med denna hantering begränsas belastningen på Gruvsjön
av metallhaltiga utlakningar från äldre lämningar i området.

Sedimentundersökningar från Gruvsjön indikerar att gruvverksamhet bedrivits i området
sedan ca 375 f. Kr (Bindler et al. 2017). Under den långa tid som gruvverksamheter
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pågått i området har relativt stora mängder gruv- och slaggavfall uppkommit.
Sedimentundersökningar genomförs ungefär vart tionde år i sjön och senaste
provtagningen genomfördes år 2018. Sedimenten i sjön innehåller framförallt mycket
höga halter av bly, kadmium, koppar, krom och zink. Dessutom observerades höga halter
av arsenik vid den senaste provtagningen.

Ekologisk status i sjön är enligt VISS klassad till måttlig. Näringsämnen klassas som hög
och bottenfauna har klassats till måttlig status enligt en expertbedömning. De särskilt
förorenade ämnena uppnås sammantaget måttlig status. Koppar, uran och zink är de
enskilda ämnen som klassats till måttlig status medan krom uppvisar god status och
arsenik samt nitrat ej är klassade. Syrgasförhållandena har klassats som dåliga med
hänvisning till måttliga eller sämre mätvärden under sommaren för sjön.

Gruvsjön uppnår enligt VISS ej god kemisk status och samtliga prioriterade ämnen
uppnår ej god status med undantag för nickel och nickelföreningar som klassats till god
status. Vidare uppges att sjön står under betydande påverkan från punktkällor.

Resultaten från recipientkontrollen i Gruvsjön 2019 uppvisar totalkvävehalter om i
medeltal 1900 µg/l och kvävehalterna uppges i recipientkontrollen visa på en ökande
trend sedan mätningarna inleddes år 1990.

Sulfat, som inte utgör en bedömningsgrund för vattenförekomstens status, förekommer i
förhöjda halter. 2019 låg medelhalten på 433 mg/l i ytvattnet vid de provtagningar som
genomfördes inom recipientkontrollen. Fosforhalterna i sjön har enligt recipientkontrollen
minskat över tid.

Inom 2019 års recipientkontroll har statusklassning enligt HVFMS 2019:25 för särskilda
förorenande ämnen samt prioriterade ämnen utförts. Gruvsjön överskrider
bedömningsgrund/gränsvärde i ytvatten för zink, arsenik och kadmium. Data från
Bolidens egenkontroll från 2017 och 2020 visar även att uranhalterna från dessa
provtagningar överstiger bedömningsgrunden. För såväl arsenik som uran ska
bakgrundshalter beaktas i klassningen och vissa svårigheter föreligger rörande vad som
är att betrakta som naturliga bakgrundshalter i ett område som är påverkat av
mineraliseringar och långvarig gruvdrift vilket leder till osäkerhet i att fastställa
bakgrundshalten. Under de senaste tjugo åren syns en trend av minskande halter av bl.a.
zink, bly och kadmium i Gruvsjön men halterna är alltjämt förhöjda. Organiska miljögifter
provtas ej i Gruvsjön.
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Tabell 16. Recipientdata från provpunkt S23, Gruvsjön. Avser treårsmedelvärden (2017–2019) för
särskilda förorenade ämnen (SFÄ) samt Prioriterade ämnen (PRIO). Metallhalter avser filtrerade
värden. Biotillgängliga halter presenteras inom parentes. Grön markering avser värden som ej
överstiger bedömningsgrund/gränsvärde enligt HVMFS 2019:25 (=god status), gul markering avser
halter med överskridande av bedömningsgrunderna (=måttlig status).

Gruvsjön, S23 Bedömningsgrund
medel max Medel max

SF
Ä

As (µg/l)1 0,8 1,1 0,5 + bakgr 0,15 7,9+ bakgr 0,15
Cr (µg/l) 0,31 0,39 3,4  -

Cu (µg/l) 11,77 (0,43) 20 (0,56) 0,5 biotillg  -

NH3-N (µg/l) 0,44 0,86 1 6,8
NO3-N (µg/l)3 1084 1400 2200 11 000

U (µg/l)2 0,88 1,20 0,17+ bakgr 0,15 8,6 + bakr 0,15
Zn (µg/l) 423,3 (127,5) 560 (141,9) 5,5 biotillg + bakgr  -

PR
IO

Cd (µg/l) 0,80 0,90 0,25 1,5
Pb (µg/l) 0,9 (0,09) 3,5 (0,3) 1,2 biotillg. 14

Ni (µg/l) 0,8 (0,19) 0,97 (0,23) 4 biotillg. 8,6

SO4 (mg/l) 433 530 -  -

N-tot (µg/l) 1783 2100  -  -
1. Avser data från 2017 samt 2019
2. Avser data från 2017 samt 2020
3 NO3-N-värdena utgörs av nitrat+nitrit där antagandet gjorts att nitratfraktionen utgör den absoluta
merparten av uppmätta värden.

Växtplanktonsamhället påvisade hög näringsstatus år 2018 enligt HVFMS
bedömningsgrunder och Gruvsjön uppvisar en dominans av näringskänsliga arter.
Däremot återfanns vid denna växtplanktonundersökning ett lågt artantal. Ekologisk status
baserad på bottenfaunaparametern BQI-värde visade på en hög status 2018.

Vid provfisket 2018 återfanns abborre, gädda, gärs, mört och även en mindre siklöja i
sjön. Vart sjätte år genomförs provtagning av kvicksilverhalter i abborrmuskel och
Gruvsjöns abborrar uppvisar relativt låga halter. Zink blockerar eller bromsar upptag av
kvicksilver i fisk, vilket vanligen syns i fiskmuskel från denna typ av recipienter.
Provtagning av abborrlever sker vart sjätte år och påvisade 2018 höga halter av bly,
kadmium, och koppar vilka ökat över tid. Även förhöjda halter av zink påvisades. Några
restriktioner med avseende på konsumtion av fisk föreligger ej.

För information om miljökvalitetsnormer för Gruvsjön, se avsnitt 10.2.

Garpenbergsån (34A)

Garpenbergsån, eller Norsån som den anges i VISS, avvattnar Gruvsjön. Årsmedelflödet
(MQ) är 0,48 m3/s. Längs ån återfinns ett antal dammar och i en av dessa,
Herrgårdsdammen återfinns en provtagningspunkt inom recipientkontrollen.
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Ekologisk status för Garpenbergsån är klassad som måttlig. Särskilda förorenande
ämnen är klassad som måttlig (koppar, uran och zink) medan övriga ämnen uppvisar god
status. Hydromorfologin är otillfredsställande bland annat med anledning av
flottledsrensning, vilket även avspeglar sig i klassningen av parametern fisk som klassats
till måttlig av samma anledning.

Garpenbergsån uppnår ej god kemisk status. Bromerad difenyleter, Bly och blyföreningar,
Kadmium och kadmiumföreningar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar uppnår ej
god status medan samtliga andra ämnen uppvisar god status eller ej är klassade. Ån
uppges stå under betydande påverkan från punktkällor samt även diffusa källor.

Vid Herrgårdsdammen observerades inom 2019 års recipientkontroll förhöjda kvävehalter
vilka även uppges uppvisa en ökande trend över tid med statistiskt fastställd signifikans.
De biotillgängliga halterna av zink var högre än bedömningsgrunden (HVMFS 2019:25)
men lägre än i Gruvsjön. Kadmium och koppar överskrider gränsvärdena. Över tid
uppvisar vattenkemidata från provpunkten att halterna av flertalet metaller minskat.
Sulfathalterna uppgick i medeltal 2019 till 338 mg/l och totalkvävehalterna till 1357 µg/l

Kiselalgssamhället uppvisade 2018 god näringsstatus men ett mycket lågt artantal och
låg diversitet. Under 2017 genomfördes ett elfiske men det påvisade ingen förekomst av
fisk.



35(45)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2020-09-29

ÅA p:\21568\13010552_ändringstillstånd_garpenbergs_gruva\000_ändringstillstånd_garpenbergs_gruva\10 arbetsmtrl_dok\3. mkb\mkb 200928.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

Tabell 17. Recipientdata från provpunkt 34A, Herrgårdsdammen, Avser treårsmedelvärden (2017–
2019) för särskilda förorenade ämnen (SFÄ) samt Prioriterade ämnen (PRIO). Metallhalter avser
filtrerade värden. Biotillgängliga halter presenteras inom parentes. Grön markering avser värden
som ej överstiger bedömningsgrund/gränsvärde enligt HVMFS 2019:25 (=god status), gul
markering avser halter med överskridande av bedömningsgrunderna (=måttlig status).

Herrgårdsdammen, 34A Bedömningsgrund
medel max Medel max

SF
Ä

As (µg/l)1 0,6 1,0 0,5 + bakgr 0,15 7,9+ bakgr 0,15
Cr (µg/l) 0,34 0,52 3,4  -

Cu (µg/l) 23,75 (0,73) 48 (1,04) 0,5 biotillg  -

NH3-N (µg/l) 0,14 0,51 1 6,8
NO3-N (µg/l)3 828 1200 2200 11 000

U (µg/l)2 1,00 1,30 0,17+ bakgr 0,2 8,6 + bakgr 0,2
Zn (µg/l) 414,5 (109,8) 760 (159,0) 5,5 biotillg + bakgr 1,0  -

PR
IO

Cd (µg/l) 0,67 1,00 0,25 1,5
Pb (µg/l) 1,69 (0,15) 5,8 (0,34) 1,2 biotillg. 14

Ni (µg/l) 0,69 (0,13) 0,99 (0,15) 4 biotillg. 8,6

SO4 (mg/l) 338 490 -  -

N-tot (µg/l) 1357 1800  -  -
1. Data från 2017 och 2019
2. Data från 2017, n=7
3 NO3-N-värdena utgörs av nitrat+nitrit där antagandet gjorts att nitratfraktionen utgör den absoluta
merparten av uppmätta värden.

För information om aktuella miljökvalitetsnormer för Garpenbergsån, se avsnitt 10.2.

Finnhytte-Dammsjön (S22)

Sjön har en area om 0,8 km2 och ett maxdjup om 18 m. Sjön håller bland annat abborre,
gärs, lake och mört.

Sedimentkemin i sjön uppvisar precis som i Gruvsjön förhöjda halter av metaller, även om
halterna inte är lika höga som i Gruvsjön.

Utifrån recipientkontrollen överskreds Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrund
för zink 2019 medan samtliga andra SFÄ och PRIO-ämnen förekom i halter som inom
gränserna. Kvävehalterna låg under 2017–2019 i medeltal på 517 µg/l och sulfat på 17
mg/l

2018 genomfördes en sedimentundersökning och då påvisades höga halter av arsenik i
ytsedimenten och HVFMS gränsvärde för bly, kadmium, koppar överskreds. Syrebrist
uppges enligt DVVFs årsrapport 2018 kunna uppstå vid 10-18 meters djup och status
avseende syrgas för 2017–2019 bedöms inom recipientkontrollen som måttlig.
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Växtplanktonsamhället hade en hög sammanvägd näringsstatus 2018 men
totalbiomassan uppges varit liten och dominerades av näringskänsliga arter. Ekologisk
status baserad på bottenfaunaparametern BQI-värde visar på en hög status 2018.

Kvicksilver i abborrmuskel undersöks vart sjätte år och låga halter uppmättes 2018.
Metaller i abborrlever togs 2018 och halterna av arsenik, zink och koppar var då höga.

Tabell 18. Recipientdata från provpunkt S22, Finnhytte-Dammsjön, Avser treårsmedelvärden
(2017–2019) för särskilda förorenade ämnen (SFÄ) samt Prioriterade ämnen (PRIO). Metallhalter
avser filtrerade värden. Biotillgängliga halter presenteras inom parentes. Grön markering avser
värden som ej överstiger bedömningsgrund/gränsvärde enligt HVMFS 2019:25 (=god status), gul
markering avser halter med överskridande av bedömningsgrunderna (=måttlig status).

Finnhytte-Dammsjön S22 Bedömningsgrund
medel max Medel max

SF
Ä

As (µg/l)1 0,41 0,45 0,5 + bakgr 0,15 7,9+ bakgr 0,15
Cr (µg/l) 0,19 0,28 3,4  -

Cu (µg/l) 2,17 (0,04) 2,8 (0,04) 0,5 biotillg  -
NH3-N (µg/l) 0,07 0,15 1 6,8

NO3-N (µg/l)2 128 230 2200 11 000
U (µg/l) -  - 0,17+ bakgr 0,2 8,6 + bakgr 0,2

Zn (µg/l) 35,3 (6,93) 68 (7,43)
5,5 biotillg + bakgr
1,0  -

PR
IO

Cd (µg/l) 0,07 0,14 0,08 0,45

Pb (µg/l) 0,94 (0,04) 2,6 (0,08) 1,2 biotillg. 14

Ni (µg/l) 0,24 (0,05) 0,29 (0,05) 4 biotillg. 8,6

SO4 (mg/l) 17 26 -  -

N-tot (µg/l) 517 660  -  -
1. Data från 2019
2 NO3-N-värdena utgörs av nitrat+nitrit där antagandet gjorts att nitratfraktionen utgör den absoluta
merparten av uppmätta värden

11.4.2Påverkan

Ansökt verksamhet innebär inte några förändringar avseende avbördning av
överskottsvatten från gruvverksamheten till Gruvsjön. Enligt prognosticerad vattenbalans
för produktionsnivå 3,5 Mton/år förväntas bräddade mängder kvarstå vid likvärdiga nivåer
som idag. Emellertid styrs den faktiska bräddningen även av exempelvis klimat- och
väderaspekter varför en viss variation är att förvänta. Det förväntas inte heller ske några
haltförändringar av metaller i överskottsvattnet som avbördas till recipient. Som en följd
av detta förväntas inte metallhalterna i recipienterna förändras på sätt av betydelse och
inte heller metallbelastningen till recipienten från gruvverksamheten. Rening av utgående
vatten kommer att ske i samma utsträckning som för befintlig verksamhet.

Då det ökade processvattenbehovet i första hand avses att täckas av en ökad
återcirkulation av vatten kan halterna av sulfat samt kväve i det vatten som avbördas
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komma att öka. Enligt bedömning kan denna ökning bli omkring 20 % högre än 2019 års
halter i utgående vatten (se bilaga B, tabell 10). I jämförelse med nollalternativet blir
ökningen något mindre.

Beräkningar av framtida vattenkvalitet i Gruvsjön för sulfat från ansökt verksamhet har
utförts genom massbalansberäkningar (spädningsberäkningar). Nya halter har räknats
fram med hjälp av medelhalter av ytvattenprov (treårsmedelvärde 2017–2019) från
recipienten, flödesdata från SMHI över befintliga flöden, mängd överskottsvatten från
Ryllshyttemagasinet samt predikterade framtida halter av sulfat.

Bedömningar rörande nitratkvävehalter och ammoniakkväve har gjorts utifrån
relationsberäkningar där förhållandet mellan halterna i det avbördade vattnet och halterna
i recipient räknats upp utifrån given framtidsprognos. För ammoniakkväve har
beräkningar av ammoniumkväve först utförts, baserat på de relationer av olika
kvävefraktioner som observeras i recipient. Medelvärden av de senaste tre årens pH och
temperatur har använts för att beräkna ammoniakkväve. Beräkningarna tar däremot inte
hänsyn till eventuell fastläggning eller biologiska processer, vilket leder till en viss
överskattning av halter i recipient.

Kväve och kväveföreningar

För kväve och dess föreningar är det svårt att prediktera i detalj hur ökningen av
totalkväve i utgående vatten om ca 20 % kommer att påverka halterna av nitratkväve och
ammoniakkväve i recipienten. Detta eftersom olika processer från utskovet till
provtagningspunkterna i recipienten påverkar bildningen av ammoniakkväve samt
nitratkväve i olika omfattning. Halterna av ammoniakkväve och nitratkväve i ytvattnet vid
rådande produktion, treårsmedelvärden (2017-2019), ligger dock väl inom gällande
bedömningsgrunder.

Idag utgör halten av nitratkväve i recipienten Gruvsjön drygt 25% av utgående halt från
Ryllshyttemagasinet. Den nya prognosen rörande totalkväve i utgående vatten leder till
bedömningen att nitratkvävehalten i Gruvsjön, som utgör drygt 50 % av totalkvävehalten i
utgående vatten kommer att öka endast i mindre omfattning i Gruvsjön och
Garpenbergsån (prognos ca 1,2 mg/l respektive ca 0,9 mg/l). Detta skulle innebära att
nitrathalten vid sökt verksamhet med god marginal underskrider bedömningsgrunden på
2,2 mg/l. Beräkningarna för ammoniakkväve visar på en marginell haltökning om ca 13%
jämfört med nuläget, (prognos ca 0,5 respektive 0,16 µg/l för Gruvsjön och
Garpenbergsån) och årsmedelvärdet kommer därmed även fortsättningsvis inte att uppgå
till mer än hälften av bedömningsgrunden 1,0 µg/l i HVMFS 2019:25.

Sulfat

Givet ansökt produktionsökning kan sulfathalterna i Gruvsjön och Garpenbergsån komma
att öka med ca 12 – 13 %. Detta skulle innebära en sulfathalt om ca 480 mg/l i Gruvsjön
och ca 380 mg/l i Garpenbergsån.

Sulfat saknar bedömningsgrunder men har av Havs- och vattenmyndigheten pekats ut
som ett ämne som kan vara toxiskt i vattenmiljön och under 2018 hade myndigheten ett
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förslag till bedömningsgrund ute på remiss. Efter massiv kritik från flera remissinstanser
drog Havs- och vattenmyndigheten tillbaka förslaget, men underlagsrapporten (ACES,
2018) till förslaget erbjuder viss vägledning avseende vilka effektnivåer som kan vara
intressanta att jämföra halter i recipient mot. Det föreslagna årsmedelvärdet för aktuella
förhållanden (vattenhårdhet >160 mg/l CaCO3) är 56 mg/l som ett s.k. ARA-värde (added
risk approach, bakgrundhalten får beaktas vid jämförelser) och 271 mg/l som maximalt
tillåten halt vid ett enskilt tillfälle. I avsaknad av en svensk bedömningsgrund kan
jämförelser mot det kanadensiska riktvärdet för ämnet i fråga göras (BC, 2019). Med
rådande vattenkemi i recipient (hårdhet 460 mg/L CaCO3 i Gruvsjön resp 358 mg/L
CaCO3 i Herrgårdsdammen) så är riktvärdet 429 mg/l. Men eftersom hårdheten i vattnet
vida överskrider 250 mg/L, som är den maximala hårdhet som får tas i beaktan enligt
bedömningsgrunden är det troligt att ett riktvärde avseende sulfat torde vara högre än
429 mg/l för aktuella vattenförekomster. Den biologiska provtagningen indikerar inte
någon toxicitet kopplat till förhöjda sulfathalter, då exempelvis fiskreproduktionen i
Gruvsjön successivt tycks ha ökat.

Ekologi

Både Gruvsjön och Garpenbergsån är påverkade från mycket långvarig gruvverksamhet i
området och belastas av både metaller och sulfat från historisk verksamhet. Till denna
bakgrundsbelastning tillkommer utsläpp från befintlig gruvverksamhet och detta medför i
nuläget att bedömningsgrunderna för vissa metaller överskrids i dessa recipienter. För
flera av metallerna skulle detta ske även om dagens verksamhet exkluderas. Detta
faktum medförde 2018 att Boliden skickade in ett underlagsmaterial till
Vattenmyndigheten i Bottenhavet för utredning av möjligheten till reviderade
miljökvalitetsnormer, då det inte ens på lång sikt är rimligt att halterna av vissa ämnen
kommer att klara beslutade miljökvalitetsnormer.

Ansökt verksamhet förutspås enbart leda till vissa förändringar av halterna av sulfat och
kväve/kväveföreningar i utgående vatten medan metallbelastningen predikteras
bibehållas på befintlig nivå. Höga halter av sulfat, ammoniakkväve och nitritkväve kan
leda till toxiska tillstånd för vattenlevande organismer. Ingen indikation finns för att
sådana värden riskerar uppkomma under ansökt tillstånd för kväve och dess föreningar.
Kväveföreningarna förutspås vid ansökt produktionsökning även fortsatt ligga på nivåer i
recipient som ligger väl under befintliga bedömningsgrunder. Sulfathalterna riskerar
åtminstone i Gruvsjön att överstiga de kanadensiska riktvärdena. Med hänsyn till en
förbättrad fiskfauna över tid i Gruvsjön kan slutsatsen dras att de halter som finns idag
samt de som förväntas i framtiden troligen inte har en direkt toxisk effekt som har
negativa konsekvenser för det akvatiska livet.

Skyddsåtgärder vidtas alltjämt för att hålla påverkan från verksamheten och planerad
produktionsökning så liten som möjligt. Kvävereningen och den fentonrening som renar
vattnet från syreförbrukande ämnen och metaller beskrivs i närmare detalj i avsnitt 6.6.3
samt i den tekniska beskrivningen bilaga B. Fentonreningen medför däremot till viss del
ökning av sulfathalten ut i recipient. En ökad recirkulering av vatten inom processerna i
Garpenbergs gruvdrift kan även den betraktas som en skyddsåtgärd vilken resulterar i en
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lägre vattenförbrukning. Boliden arbetar kontinuerligt med att se över och förbättra sina
processer och begränsa sin påverkan på vattenmiljön.

11.4.3Bedömning

Mängden avbördat vatten till recipienten Gruvsjön förväntas inte öka som ett resultat av
ansökt produktionsökning och gällande villkor för utsläpp till vatten bedöms fortsatt att
kunna innehållas. Metallhalterna i utgående vatten bedöms även de förbli desamma
varför inga förändringar av metallhalter i recipienten kan förväntas. Ansökt förändring
förväntas däremot innebära en ökad masstransport av sulfat och kväve till recipient vilket
bedöms resultera i något högre halter av dessa ämnen i recipienten jämfört med idag.
Halterna bedöms dock inte öka så mycket att någon väsentlig och tillkommande påverkan
på vattenmiljön kommer att uppstå.

För ett antal ämnen överskrids redan idag med tillståndsgiven verksamhet HaV:s
bedömningsgrunder och gränsvärden. För flera av ämnena beror överskridanden i stor
utsträckning på historiskt gruvavfall som genom diffust läckage påverkar vattensystemen.
Eftersom den nu sökta produktionsökningen endast beräknas leda till en begränsad
ökning av sulfat- och nitratkvävehalter, bedöms inte ytterligare negativa konsekvenser av
betydelse uppstå till följd av den planerade förändringen i gruvan.

Sammantaget bedöms den nu sökta produktionsökningen leda till en liten negativ
påverkan vilket ger liten negativ konsekvens. Dock bedöms påverkan inte leda till negativ
miljöpåverkan av betydelse.

11.5 Buller
Gruvverksamheten orsakar bullerstörningar från bl a fläktar och fordon. Genom att bygga
in delar som riskerar att utgöra bullerstörning samt bedriva bullrande verksamheter
inomhus minskas risken för störning ur bullersynpunkt från verksamheten.

Bullerutredning avseende externt buller genomfördes senast 2014. Utförda beräkningar
visade att gällande bullervillkor innehölls hela dygnet. Även genomförda mätning i
samband med utredningen visade ljudnivåer i omgivningen under gällande villkor.

Buller från verksamheten följs årligen upp i fyra mätpunkter via verksamhetens
kontrollprogram. Vid mätningar genomförda 2017-2020 finns inga överskridanden.

Transporter till och från verksamheten orsakar störning i form av buller på angränsade
vägar. Vid bullerutredningen 2014 konstaterades ett lågt buller från transporter till och
från norra industriområdet och det bedömdes inte påverka de totala ekvivalenta
ljudnivåerna i omgivningen.

11.5.1Bedömning

Den ökade produktionen förväntas enbart förändra bullernivån marginellt och inte
innebära några negativa konsekvenser jämfört med nollalternativet. Den utökade
produktionen bedöms inte komma att påverka möjligheten att innehålla befintliga villkor.
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Det ökade antal transporter som följer av den utökade produktionen bedöms medföra en
liten negativ påverkan för bostäder i anslutning väg.

Vid en uppskattad maximal ökning av transporter, både in- och utgående, vid ansökt
produktion, 3,5 Mton/år, ökar transporterna med ca 19 % jämfört med nuvarande
produktion. Jämfört med nollalternativet blir ökningen mindre. En fördubblad
transportmängd skulle ge en ökning av bullernivåerna med 3 dB(A), en tredjedels ökning
skulle ge en ökning med 1 dB(A). Den ökning som ansökt mängd innebär ger en ökning
av en femtedel och innebär därmed en ökning av bullernivåerna med mindre än 1 dB(A)
på berörda vägar. In- och utgående transporter till och från gruvan är uppdelade på två
vägar, väg 740 samt väg 735, vilket gör att bullerbidraget från respektive väg på grund av
det ökade antalet transporter blir ännu mindre. Påverkan på bullernivån från tillkommande
transporter är därmed väldigt liten. Konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga till
små för människors hälsa.

Trafikverket är väghållare för omgivande vägar som berörs av transporter till och från
Garpenbergsgruvan. Om närliggande bostäder utsätts för bullernivåer som överstiger
gällande riktvärden för trafikbuller kan åtgärder bli aktuella.

11.6 Vibrationer
Vibrationer från verksamheten uppkommer i samband med sprängning.

En vibrationsutredning har genomförts i samband med aktuell ansökan om
ändringstillstånd, bilaga C:2. I utredningen konstateras att en ökad produktion från 3,0
Mton/år till 3,5 Mton/år sannolikt kommer att innebära att mängden sprängningar, och
därmed antalet vibrationstillfällen ökar något (17 %). För att vibrationerna ska öka måste
man antingen spränga närmare mätpunkten eller ladda mer sprängämne i varje borrhål. I
den produktionsökning som ansökan omfattar finns inga sådana planer.

Mätdata för perioden januari 2017 och augusti 2020 visar att vibrationer hos
kringliggande fastigheter är mycket låga.

11.6.1Bedömning

Mätningarna av vibrationer vid kringliggande fastigheter kommer att fortgå för att
säkerställa att den ökade produktionen inte orsakar mer vibrationer än gällande
riktvärden, som idag innehålls med god marginal.

Vibrationer från sprängning bedöms inte öka med den planerade verksamheten och
därmed inte ge några negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljön.

11.7 Mark och grundvatten
Inga nya markytor tas i anspråk genom den utökade produktionen och inga förändringar
av verksamheten sker som bedöms ge någon påverkan på mark.
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Påverkan på grundvattnet från gruvverksamheten sker genom att grundvatten pumpas
från gruvan vilket leder till förändrade grundvattennivåer i den närmaste omgivningen.
Inom ett möjligt influensområde sker mätning av grundvattennivåer regelbundet.

Vid Ryllshyttemagasinet sker ett visst läckage av grundvatten genom dammkropparna
och undergrunden. Läckagevatten genom dammkropparna samlas upp och återpumpas
till magasinet.

11.7.1Bedömning

De bedömningar som gjorts vid tidigare prövningar avseende grundvatten påverkas inte
av ansökt produktionsökning (Bergab, 2011 och 2017). Den ökade produktionen som
ansökan avser förväntas inte ha någon tillkommande påverkan avseende mark och
grundvatten och ändringen bedöms därmed inte innebära några negativa konsekvenser
för miljön.

11.8 Transporter
Transporter till och från Garpenbergs gruva sker med lastbil.

Redovisning av antal inkommande och utgående tunga transporter finns i tabell 11,
avsnitt 6.10.

Den ökade produktionen innebär ytterligare ca 10 transporter med inkommande gods och
ca 20 transporter med utgående gods per vecka jämfört med vid nuvarande produktion.
Detta innebär att lastbilstrafiken vid ansökt produktion ökar med i genomsnitt 3-4
transporter per dag på väg 740 mot Horndal och 1-2 transporter per dag på väg 735 mot
både Garpenberg/Hedemora och Fors, jämfört med nollalternativet.

Från slutet av 2018 har vikten på lastbilar med metallkoncentrat ökat från 60 ton till 74
ton. Detta innebär att de kan transportera 52 ton istället för 41 ton vilket motsvarar en
ökning med ca 25 %, vilket i sin tur innebär att antalet transporter totalt sett har kunnat
minskas. Från början av 2021 kommer även en bulkbil som transporterar bindemedel från
Gävle till Garpenberg att kunna transportera 52 ton istället för 41 ton. Med vidtagna
åtgärder har Boliden kunnat minska antalet transporter mellan Garpenberg och Gävle.

Genom att planera transporter, använda bilar med större last så långt det är möjligt, att
samverka med transportörer när det gäller val av transportväg och att hålla gällande
hastighetsbestämmelser verkar Boliden för att störningar från transporter, till närboende
och boende längs transportvägarna, ska bli så små som möjligt.

I dialog med boende uppmärksammas bolaget på brister. Inkomna klagomål/synpunkter
följs upp och möjliga åtgärder utreds i samverkan med åkeriet. Bolaget har kontinuerlig
dialog med Trafikverket där bullersituationen på omkringliggande vägar lyfts upp för att
utreda möjligheter till åtgärder av bullerutsatta fastigheter.

Redovisning av påverkan av transporter i form av buller och utsläpp till luft sker i avsnitt
11.3 och 11.5.
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11.9 Resurshushållning

11.9.1Energianvändning

El används till uppvärmning och för drift av gruvmaskiner, transportband, uppfordring av
malm från gruvan samt för pumpar och processer inne i anrikningsverket.

Diesel används vid förflyttning av gruvmaskiner och för övriga fordon. Gasol används för
uppvärmning av gruvluft.

Elanvändning respektive bränsleförbrukning de senaste åren samt prognos för
tillståndsgiven produktion framgår av tabell 3 i avsnitt 6.7. I tabellen framgår även
prognos för förändring vid ökad produktion.

Energikartläggning av verksamheten genomförs vart 5:e år och gjordes senast 2015.
Arbete pågår med en uppdatering av denna vilken även kommer att mynna ut i en
åtgärdsplan. Den uppdaterade energikartläggningen beräknas vara klar innan årsskiftet
2020/2021.

De planerade förändringarna kopplat till den ökade produktion som tillstånd söks för
bedöms ha en marginell påverkan på energianvändningen.

11.9.2 Insatsvaror och kemiska produkter

Kemikalier och insatsvaror i form av sprängmedel används vid brytning. För anrikning,
vattenrening och produktion av pasta används olika kemikalier och bindemedel.

Ökad produktion kommer att medföra ökad kemikalieanvändning. Användning de senaste
tre åren och uppskattad användning vid ansökt produktion redovisas i avsnitt 6.8.

För bolaget finns det generellt anledning att minimera användning av kemikalier. Dels för
att de medför en belastning för miljön och dels för att det innebär en driftskostnad. I
verksamheten sker tillsatser kontrollerat för optimal tillsats ur processynpunkt och för att
minimera användningen av kemikalier. Processen har utformats efter många års
erfarenhet och utveckling. Instrumenteringen med mätpunkter är mycket omfattande.

Kemikalieanvändningen anpassas kontinuerligt till de malmer som processas i
anrikningsverket. Utbyte av kemikalier sker i samband med införande av ny teknik, för
processeffektivisering eller av miljöskäl.

Vid sprängning övergå användning allt mer till emulsionssprängmedel. Lösligheten i
vatten är mindre för emulsionen än för patronerat sprängämne.

Arbete med att ersätta produkter som innehåller farliga ämnen till mindre farliga alternativ
pågår kontinuerligt genom Bolidens centrala och lokala kemikaliegrupper. Utredning av
alternativ för utbyte av natruimdikromat, när nuvarande tillstånd går ut under 2024, pågår.
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11.9.3Avfall och restprodukter

Vid verksamheten i Garpenbergsgruvan generar både branschspecifikt avfall och icke
branschspecifikt avfall. Uppkomna mängder redovisas i avsnitt 6.9:

Det branschspecifika avfallet utgörs av anrikningssand, inbegripet slam från vattenrening
och gråberg (ofyndigt berg). Avfallshanteringsplanen för Garpenbergsgruvan, Bilaga D till
ansökan, har reviderats i enlighet med kraven i förordning (SFS 2013:319) om
utvinningsavfall.

Rutiner för omhändertagande av olika avfallsfraktioner ses ständigt över och interna
instruktioner revideras regelbundet. Målet är att genom ökad källsorteringen öka
återvinningsgraden av allt fler materialslag.

11.9.4Bedömning

Den ansökta utökningen av produktion kommer att innebära en viss ökning av
användning av energi och kemikalier. Bedömningen är att ökningen inte kommer att
innebära några negativa konsekvenser.

Mängden branschspecifikt avfall kommer att öka proportionellt med den ökade
produktionen. Genom de skyddsåtgärder som beskrivs i avfallshanteringsplanen bedöms
konsekvenserna för omgivningen vara små avseende de mängder som den utökade
produktionen innebär.

Övrigt avfall bedöms inte öka nämnvärt, eventuellt ökade mängder kompenseras av ett
utvecklat system för omhändertagande och återvinning. Konsekvenserna bedöms
därmed som små.

11.10 Kumulativa effekter
Inga miljöfarliga verksamheter eller andra verksamheter med miljöpåverkan finns i
omgivningen runt gruvan. Omgivningen består av skogsmark och viss
bostadsbebyggelse i närliggande byar.

Omgivande vägar trafikeras även av andra transporter, både tunga- och
persontransporter, som inte härrör från Bolidens verksamhet. Kumulativa effekter i form
av buller och luft kan uppstå genom denna trafik.
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11.11 Sammanfattande bedömning
Utökning av produktionen vid Garpenbergsgruvan utgör i sig ingen förändring av
verksamheten utan endast mindre modifieringar i befintlig anläggning.

I tabell 19 finns en sammanfattande bedömning av de miljökonsekvenser som den
ansökta verksamheten ger upphov till jämfört med nollalternativet.

Tabell 19. Samlad bedömning av miljöpåverkan.
Intresse Konsekvens Kommentar (jfr med nollalternativet)
Luft

Liten
Utsläppen till luft kommer att öka något genom en ökad
förbränning av bränslen för energi och transporter samt
från sprängning.

Ytvatten

Liten

Mängden sulfat och kväve i utgående vatten under året
kan i jämförelse med nollalternativet komma att öka
något. Ansökt verksamhet bedöms inte leda till negativ
miljöpåverkan av betydelse.

Buller

Obetydlig

Bulleremissionen från verksamhetsområdet bedöms inte
öka.
Den ökning av transporter till och från verksamheten som
uppskattas kommer inte att innebära någon märkbart
ökad bullerstörning för boende längs berörda
tillfartsvägar.

Vibrationer
Obetydlig

Vibrationer bedöms inte öka genom den ökade
produktionen men man kommer fortsatt att ligga under
gällande referensvärden.

Mark och grundvatten
Obetydlig

Inga förändringar planeras som bedöms medföra
påverkan på mark eller grundvatten.

Resurshushållning

Liten

Kemikalie- och energianvändningen är
produktionsrelaterad och kommer till viss del att öka.
I och med en ökad produktion kommer mängden
branschspecifikt avfall att öka.

Sammanfattningsvis kommer den planerade ökningen av produktionen vid anläggningen i
Garpenberg, jämfört med nollalternativet, totalt att medföra en viss påverkan. Med de
skyddsåtgärder som bolaget redan har vidtagit för verksamheten blir den totala
bedömningen att de miljökonsekvenser som en utökad produktion ger upphov till är
obetydliga till små.

12 Risker
Bolidens verksamhet i Garpenberg omfattas av den högre kravnivån i förordningen om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS
2015:236). Säkerhetsrapporten, Bilaga F till ansökan, ger en allmän beskrivning av
säkerhetspolicyn, säkerhetsledningssystemet och de beredskapsplaner som finns. Den
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beskriver även de risker för allvarliga olyckor som verksamheten är förknippad med och
hur dessa risker hanteras preventivt samt hur man avser att hantera tillbud och olyckor.

Den utökade produktionen innebär inga förändringar avseende riskbilden.
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