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SAKEN  
Ansökan om ändringstillstånd enligt 9 kap. 6 § och 16 kap. 2 a § miljöbalken för utökad 

brytning och anrikning av malm vid gruva i Garpenberg, Hedemora kommun, Dalarnas län.  

_______ 

1 Yrkanden  

Boliden Mineral AB (Boliden) har tillstånd 

- att bryta malm i Garpenbergsgruvan och anrika malm i Garpenberg till en 

sammanlagd mängd av 3 000 000 ton malm per år, 

- att deponera anrikningssand i Ryllshyttemagasinet, samt 

- att återfylla gruvan. 

 

Boliden yrkar att den tillståndsgivna mängden höjs från 3 000 000 ton till 3 500 000 ton 

malm per år.  

 

Boliden hemställer vidare att mark- och miljödomstolen förordnar att tiden för igångsättande 

av den miljöfarliga verksamheten bestäms till två (2) år från det att tillståndsdomen har vunnit 

laga kraft, samt att mark- och miljödomstolen förordnar att tillståndet, enligt 22 kap. 28 § 

första stycket miljöbalken, får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft eftersom 

verksamhet på platsen redan pågår. Boliden föreslår att det nya tillståndet ska anses ha tagits i 

anspråk när tillståndshavaren skriftligen meddelat tillsynsmyndigheten att det nya tillståndet 

tas i anspråk.  



                                                                                                                            

                                                                                                                               

 

2 Tidigare tillstånd 

Boliden meddelades tillstånd för verksamheten enligt 9 och 11 kap. miljöbalken genom 

deldom den 31 januari 2012 i mål nr M 461–11, samt slutlig dom med fastställande av 

ytterligare villkor den 15 april 2016. Det meddelades ett ändringstillstånd enligt 9 kap. 

miljöbalken för höjning av sandmagasinet genom mark- och miljödomstolens dom den 

20 december 2018 i mål nr M 467-18. Dessa domar är bifogade i bilaga A.  

 

Boliden har därutöver ett antal vattendomar för att bedriva sin verksamhet som inte berörs av 

den nu aktuella ändringen.  

3 Villkor 

3.1 Förslag till villkor 

Boliden föreslår att de villkor som fastställts i befintliga tillstånd fortsätter att gälla även för 

den ändrade verksamheten. Nu gällande villkor för verksamheten finns samlade i bilaga D3.  

 

Därtill föreslår Boliden följande villkor för verksamheten.  

 

- Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten inbegripet åtgärder 

för att minska störningar för omgivningen utföras och bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad Boliden uppgett eller åtagit sig i ansökningshandlingarna 

eller övrigt i målet. 

3.2 Motivering av villkor 

Den nu ansökta verksamheten kommer att kunna bedrivas inom ramen för de villkor som 

bestämdes när verksamheten i Garpenberg tillståndsprövades i dess helhet år 2011-2016 och 

vid tillståndsprocessen år 2018.   

 

Verksamheten och dess omgivning har inte förändrats sedan tidigare prövningen, och det har 

inte heller tillkommit någon sådan teknisk eller miljömässig utveckling i branschen som 

motiverar nya villkor. Därtill är den nu aktuella utökningen av verksamheten av mycket 

begränsad betydelse ur miljösynpunkt. 

4 Orientering 

4.1  Lokalisering 

För en närmare beskrivning av lokalisering och omgivningsförhållanden, se bifogad miljö-

konsekvensbeskrivning, bilaga C.  

4.2 Planbestämmelser 

För Garpenbergsområdet gäller översiktsplan för Hedemora kommun antagen av 

kommunfullmäktige den 5 april 2016 (laga kraft den 29 april 2016), samt fördjupad 
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översiktsplan för Garpenberg antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 1997 (laga kraft den 

25 juni 1997). Den ansökta ändringen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 

 

Vad gäller det Norra industriområdet så omfattas detta av detaljplan antagen av 

kommunfullmäktige den 13 december 2011 (laga kraft den 9 januari 2012). I övrigt saknas 

detaljplan.  

 

Den ansökta verksamheten är förenlig med gällande detaljplan.  

 

Markanvändningen kommer inte att ändras i och med den ansökta utökningen av 

verksamheten.  

4.3 Verksamhetsutövare 

Verksamhetsutövare för den ansökta verksamheten är Boliden Mineral AB.  

 

Boliden Mineral AB är ett av bolagen inom Bolidenkoncernen, som är ett av Europas ledande 

gruv- och smältverksföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Irland. Inom 

koncernen finns totalt ca 5 500 anställda, och Bolidenkoncernen är den tredje största 

producenten av koppar och zink i Europa.  

 

Boliden har drygt 450 personer anställda i Garpenberg och sysselsätter ytterligare ca 150 

entreprenörer i verksamheten. Boliden är Hedemora kommuns största privata arbetsgivare.  

 

Sökanden, Boliden Mineral AB, har ett integrerat verksamhetssystem som är certifierat enligt 

ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001 

5 Teknisk beskrivning 

Befintlig verksamhet beskrivs i bilaga B. I denna bilaga redovisas i anslutning till respektive 

avsnitt de förändringar som blir följden av en utökad verksamhet från 3 000 000 ton per år till 

3 500 000 ton per år.  

 

Sammanfattningsvis kommer verksamheten att bedrivas på samma sätt som tidigare, men i 

vissa delar blir det en ökning av processdelar (transporter, förbrukade insatsvaror m.m.) som 

motsvarar produktionsökningen.  

6 Miljökonsekvensbeskrivning  

Miljökonsekvenser av den planerade ändringen finns närmare beskrivna i den bifogade miljö-

konsekvensbeskrivningen, bilaga C.  

 

I förhållande till den befintliga verksamheten medför den planerade utökningen av 

verksamheten mycket begränsade förändringar.  
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7 Allmänna hänsynsregler m.m. 

Den befintliga verksamheten framgår av befintliga domar, bilaga A och i en sammanfattande 

beskrivning i bilaga B. Ökad brytning och sammanhängande förändringar, samt dess 

konsekvenser är beskrivna i bilaga B och bilaga C. Hur verksamheten uppfyller de allmänna 

hänsynsreglerna redovisades i ansökan inför tidigare tillståndsprövning. Den bedömningen 

påverkas inte av nu aktuell utökad verksamhet.  

 

Den utökade verksamheten kommer inte att medföra någon ökning av påverkan av betydelse 

för människors hälsa eller miljön. De nuvarande tillståndsvillkoren kommer att kunna fortsätta 

att innehållas. Ändringen medför inte en ökad risk för att verksamheten ska bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten eller luft äventyras eller riskerar att överskridas, se bilaga 

C.  

8 Samråd 

Denna ansökan har föregåtts av ett samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådsredo-

görelse lämnas i bilaga C.   

9 Planerad efterbehandling och beräknad efterbehandlingskostnad 

Avfallshanteringsplanen påverkas inte nämnvärt av den nu aktuella ändringen, men planen har 

uppdaterats, se bilaga D. 

10 Ekonomisk säkerhet 

För verksamheten finns krav på ekonomisk säkerhet på 490 000 000 kr. Boliden har ställt en 

säkerhet i form av bankgaranti som har godkänts av domstolen. Kostnaderna för 

efterbehandling påverkas inte av den ansökta verksamheten. Bifogad efterbehandlingsplan, 

underbilaga till bilaga D, visar att kostnaderna för efterbehandling ryms inom detta belopp. 

Det saknas därför skäl att öka storleken på den ekonomiska säkerheten.  

11 Kontroll av verksamheten 

När det gäller verksamheten har Boliden ett egenkontrollprogram, bilaga E, som kommer att 

fortsätta att gälla. Detta egenkontrollprogram uppdateras kontinuerligt. Tillsynsmyndighetens 

eventuella krav på Bolidens egenkontroll kan hanteras inom ramen för 26 kap. miljöbalken 

och löpande tillsyn.  

12 Förslag till aktförvarare 

Som aktförvarare föreslås Inga-Lill Widlund Alfredsson vid Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora kommun, Hökargatan 6, 776 30 Hedemora, tel. 

0225-340 81.  

 

Handlingarna föreslås finnas tillgängliga på Hedemora kommuns Kundtjänst, Kraftgatan 8, 

776 33 Hedemora, tel. 0225-340 00.  
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13 Målets handläggning och tidplan m.m. 

Boliden hemställer om en skyndsam handläggning.  

 

Ändringarna är av okomplicerad natur, men mycket viktiga för Boliden, som redan under 

mitten av december 2020 beräknas nå den tillståndsgivna nivån.  

 

Ansökan bör kunna kungöras direkt. Enligt Bolidens uppfattning är det inte nödvändigt med 

huvudförhandling i målet. Det hade varit mycket värdefullt för Boliden om tillstånd hade 

kunnat meddelas till mitten av december 2020, eftersom Boliden i annat fall kan komma att 

behöva stänga ner gruvbrytningen tillfälligt eller dra ner på produktionstakten väsentligt. 

Boliden har dock förståelse för att tiden är kort.  

 

Stockholm 2020-10-01 

 

 

Magnus Fröberg 

Advokat 

 
Bilagor: 

A. Gällande tillstånd 

B. Teknisk beskrivning  

C. Miljökonsekvensbeskrivning  

D. Avfallshanteringsplan 

E. Kontrollprogram 

F. Säkerhetsrapport 

 

Behörighetshandlingar (fullmakt och registreringsbevis) 


