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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
Zinkgruvan Mining AB (”ZMAB” eller ”Bolaget”) erhöll år 2019 en bearbetningskoncession, enligt minerallagen
(1991:45), omfattande framtida underjordsbrytning i Dalbyområdet. Bolaget avser nu att ansöka om
ändringstillstånd för att kunna inkludera Dalbyfyndigheten i den nuvarande verksamheten och för att anlägga
ett ventilationsschakt inom beviljat koncessionsområde. ZMAB avser även att öka den totala mängden anrikad
malm per år till 1,6 Mton oberoende av malmtyp. Förändringen i produktionstakt samt fördelningen av olika
malmtyper bedöms inte påverka vattenkvaliteten eller sandmagasinen. Dock så kommer en ökad
produktionstakt innebära att sandmagasinen fylls upp något snabbare än med dagens produktionstakt. ZMAB
kommer även att utvidga malmlagret vid anrikningsverket till att omfatta ca 120 000 ton malm. Utökningen av
malmlagret kommer att anmälas till tillsynsmyndigheten som en ändring av befintligt tillstånd och görs för att
förenkla produktionen och planeringen samt upprätthålla nyttjandegraden av anrikningsverket, vilket är
angeläget även i befintlig verksamhet.
Zinkgruvan är belägen i Örebro län och Askersunds kommun, ca 40 km söder om Örebro stad och ca 15 km
sydost om tätorten Askersund. Cirka 6 km nordväst om Zinkgruvan ligger tätorten Åmmeberg, som länkas
samman med Zinkgruvan via Åmmebergsvägen. Området runt Zinkgruvan är utpekat som riksintresse för
värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Dalbyfyndigheten utgör en förlängning av
bearbetningskoncessionen Klara där brytning sker inom ramen för nuvarande miljötillstånd. Landområdet ovan
det framtida brytningsområdet i Dalby utgörs främst av skog- och jordbruksmark samt ett antal bostadstomter.
Den planerade brytningen av Dalbyfyndigheten kommer att ske under jord på stora djup och berör inga
skyddade områden såsom naturreservat, Natura 2000- eller vattenskyddsområden och inte heller några andra
riksintressen. Brytningen av Dalbyfyndigheten kommer tekniskt och produktionsmässigt inte att skilja sig från
den brytning som sker i den befintliga gruvverksamheten.
Närmast belägna riksintresse för naturmiljö utgörs av sjön Vättern. Inga särskilda naturvärden, nyckelbiotoper
eller våtmarker har identifierats ovan det framtida brytningsområdet. Närmast belägna riksintresse i övrigt utgörs
av riksintresset för kulturmiljö, Vena gravfält, norr om brytningsområdet, riksintresset för vindbruk (ID 213) cirka
1,5 km öster om brytningsområdet och riksintresset Karlsborg för totalförsvaret avseende influensområde för
luftrum mot sydväst. Den planerade brytningen strider inte heller mot några detaljplaner eller
områdesbestämmelser.
En brytning av malm i Dalbyfyndigheten utökar gruvans malmreserv och samtidigt kan brytningen planeras på
ett mer effektivt sätt, t.ex. genom brytning i flera områden samtidigt. Dalby ingår inte i nu aktuellt miljötillstånd
(mark- och miljödomstolens deldom 2015-01-30 i mål nr M 2927-12) och för att produktionen skall kunna fortgå
i samma takt som idag fram till dess att sandmagasinskapaciteten i enlighet med nuvarande miljötillstånd
utnyttjats fullt ut, behöver bolaget ett ändringstillstånd för att bryta malmen inom Dalbykoncessionen. Någon
utbyggnad eller förändring av sandhanteringen vid sandmagasinet Enemossen kommer inte behövas, inte heller
planeras någon utbyggnad av dammar eller andra konstruktioner. Produktionsökningen om ca 7% innebär att
sandmagasinet når sin angivna maxkapacitet något snabbare jämfört med dagens produktionstakt. När
sandmagasinen är fulla kommer ett nytt miljötillstånd att behövas för att kunna upprätthålla produktionen.
Förändringen i produktionsvolym, med brytning och anrikning av totalt 1,6 Mton malm utan begränsningar
avseende malmtyp bedöms inte tillföra någon ytterligare påverkan. Ändringen bedöms inte innebära några
förändringar av vattenkvaliteten på utgående vatten. Därutöver utreder ZMAB möjligheterna att anlägga ett
reningsverk för rening av processvattnet som släpps ut till recipient. Utredningen hanteras inom ramen för
pågående prövotidsutredning för vattenutsläpp inom gällande miljötillstånd M 2927-12.
Nuvarande underjordsgruva, inkluderande framtida brytning i Dalbyfyndigheten, kommer att torrhållas genom
länshållning av inläckande grundvatten vilket möjligen kan leda till en lokal avsänkning av grundvattennivåerna
i berg inom närbelägna landområden nära Dalby by. Nuvarande bedömning är dock att de stora djupen innebär
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en liten till obetydlig grundvattenavsänkning. Länshållningsvattnet kan innehålla föroreningar i form av kväve
(från sprängmedel), petroleumprodukter (i händelse av olyckor och spill) och partiklar (suspenderade ämnen)
samt lösta metaller som frigörs vid brytningen. För att minska påverkan på recipienten återvinns så stor andel
av processvattnet som möjligt. Eftersom det i genomsnitt finns ett överskott av vatten innebär en utökning av
anrikningskapaciteten att ytterligare vattenvolymer kan återvinnas. Överskottet kommer även fortsättningsvis
att pumpas från klarningssjön vidare till recipienten Ekershyttebäcken. Därefter rinner vattnet via Salaån till
Kärrafjärden i Vättern.
Bullerpåverkan från verksamheten i Dalby kommer inte skilja sig från nuvarande verksamhet eller förändra
denna utan kommer att vara begränsat avseende bidraget från sprängning, tippning, lastning och transporter
då dessa aktiviteter sker under jord. Vad gäller övriga konsekvenser bedöms ingen påverkan av betydelse i
jämförelse med nuvarande verksamhet uppkomma; varken på landskapsbild, naturmiljö eller kulturmiljö
eftersom verksamheten även fortsättningsvis kommer att bedrivas under jord på stora djup. Då bolaget avser
att använda befintliga anläggningar för krossning, anrikning, sand och vattenhantering bedöms inte heller detta
utgöra någon ytterligare påverkan på natur- och kulturmiljön, landskapsbilden eller vattenmiljön genom
förändrade utsläpp.
Nollalternativet dvs. ett uteblivet ändringstillstånd, skulle innebära att ZMABs malmreserv kommer att minska
med risk för en nedläggning i förtid. En utebliven ökning av malmlagret skulle innebära svårigheter i samband
med produktionsplanering med risk för stopp i anrikningsverket, vilket medför ekonomiska konsekvenser, och i
värsta fall en nedläggning i förtid. Om Dalbyfyndigheten inte nyttjas medför detta begränsningar i
anrikningsverkets effektivitetsgrad då detta inte kan nyttjas till fullo, vilket kan medföra ytterligare ekonomiska
konsekvenser och risk för en nedläggning i förtid.
När verksamheten avslutas kommer påverkade markområden samt gruvan att efterbehandlas enligt för den
tidpunkten gällande efterbehandlingsplanen. Efterbehandlingsåtgärderna omfattar bland annat vattenfyllning av
gruvan, avveckling av anläggningar, täckning av sandmagasin och återställning av i övrigt påverkade ytor.
Detaljerna kring den slutliga efterbehandlingen kommer att bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten.
ZMAB kommer säkerställa att tillräcklig ekonomisk säkerhet alltid finns tillhanda.
Nuvarande och planerad verksamhet omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (”Sevesolagstiftningen”). Detta avgränsningssamråd avser
därför även hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas.
Förutom att gruvbrytningen delvis förskjuts till Dalbyfyndigheten så sker inga förändringar som berör
Sevesolagstiftningen i sak. Hanteringen och lagring av sprängämne förändras inte i utan samma mängder
kommer att hanteras och lagras som vid nuvarande tillståndsvolymer.

ii

2021-03-03

20448909

Innehållsförteckning
1.0

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ................................................................................................................ 5

2.0

INLEDNING ................................................................................................................................................. 5
2.1

3.0

Om denna handling ........................................................................................................................... 5

VERKSAMHETSBESKRIVNING – ZINKGRUVAN MINING AB ............................................................... 5
3.1

Om fyndigheten ................................................................................................................................. 5

3.2

Brytning ............................................................................................................................................. 6

3.3

Tillhörande anläggningar ................................................................................................................... 6

3.4

Malmlager.......................................................................................................................................... 7

3.5

Anrikning ........................................................................................................................................... 7

3.6

Krav enligt Sevesodirektivet .............................................................................................................. 7

3.7

Efterbehandling ................................................................................................................................. 7

4.0

DISKUSSION OM ALTERNATIV ............................................................................................................... 8

5.0

PLATS- OCH OMRÅDESBESKRIVNING .................................................................................................. 8

6.0

5.1

Lokalisering och omgivningar............................................................................................................ 8

5.2

Planförhållanden ............................................................................................................................... 8

5.3

Geologi och hydrologiska förhållanden ............................................................................................. 8

5.3.1

Berggrund ..................................................................................................................................... 8

5.3.2

Jordarter ........................................................................................................................................ 9

5.3.3

Grundvatten och brunnar .............................................................................................................. 9

5.4

Sjöar och vattendrag ....................................................................................................................... 11

5.5

Naturmiljö och naturvärden ............................................................................................................. 12

5.6

Kulturmiljö........................................................................................................................................ 12

5.7

Rekreation och friluftsliv .................................................................................................................. 13

5.8

Luftkvalitet ....................................................................................................................................... 13

5.9

Infrastruktur och andra tekniska anläggningar ................................................................................ 14

5.10

Bostäder och publika anläggningar ................................................................................................. 14

5.11

Totalförsvaret .................................................................................................................................. 14

FÖRVÄNTADE MILJÖEFFEKTER .......................................................................................................... 14
6.1

Mark och landskapsbild ................................................................................................................... 14

iii

2021-03-03

20448909

6.2

Grundvattenförhållanden ................................................................................................................. 14

6.3

Vattendrag och sjöar ....................................................................................................................... 15

6.4

Buller och vibrationer ...................................................................................................................... 15

6.5

Luft .................................................................................................................................................. 15

6.6

Naturmiljö ........................................................................................................................................ 16

6.7

Kulturmiljö........................................................................................................................................ 16

6.8

Friluftsliv .......................................................................................................................................... 16

6.9

Samhällsekonomi ............................................................................................................................ 16

6.10

Sårbarhet för klimatförändringar ..................................................................................................... 17

7.0

PLANERADE UTREDNINGAR ................................................................................................................ 17

8.0

INNEHÅLL I PLANERAD MKB ................................................................................................................ 17

TABELLFÖRTECKNING
Tabell 1: Innehåll miljökonsekvensbeskrivning. ................................................................................................. 17

FIGURFÖRTECKNING
Figur 1: Schematisk bild av gruvan i Zinkgruvan. Bilden visar utbrutna områden i ljusblått, återstående Zn-PbAg malm i gult och återstående Cu i grönt (Zinkgruvan AB, 2017). ..................................................................... 6
Figur 2: Berggrundsgeologisk karta. I kartan redovisas även beviljad koncession (Dalby). ................................ 9
Figur 3: Förekomst av brunnar inom och omkring beviljat koncessionsområde (Dalby) enligt SGU:s
brunnsarkiv. ........................................................................................................................................................ 10
Figur 4: Ytvattenförekomster och övriga vatten. Beviljat koncessionsområdet för Dalby är markerat. .............. 12
Figur 5: Förekomster av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i området. Koncessionsområdet
för Dalbyfyndigheten (Dalby K nr 1) är markerat. ............................................................................................... 13

iv

2021-03-03

1.0

20448909

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
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2.0
2.1

INLEDNING
Om denna handling

Golder har på uppdrag av Zinkgruvan Mining AB (”ZMAB” eller ”bolaget”) upprättat denna samrådshandling.
Samrådshandlingen omfattar en planerad förändring av verksamheten i direkt anslutning till bolagets pågående
gruvverksamhet i Zinkgruvan. Den planerade ändringen omfattar dels framtida brytning i Dalby, dels utökat
malmlager omfattade lagring av 120 000 ton malm, dels en justering av produktionen till att omfatta totalt 1,6
Mton anrikad malm per år oavsett malmtyp.
Denna handling är vidare upprättad i syfte att ge myndigheter och berörda möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och de utredningar som planeras, vilka kommer biläggas till
en framtida ansökan om ändringstillstånd. Handlingen omfattar en allmän beskrivning av den planerade
verksamheten och hur den eventuellt skiljer sig från redan tillståndsgiven verksamhet. Handlingen inkluderar
även en beskrivning av de i dagsläget bedömda tillkommande miljökonsekvenserna samt de utredningar som
avses genomföras.
Bolaget bedömer att det är lämpligt att avgränsa ansökan till att avse ett ändringstillstånd. Den planerade
verksamheten har ett tekniskt och miljömässigt samband med befintlig verksamhet. Grundtillståndet till
verksamheten meddelades relativt nyligen. Ändringen är väl avgränsad och föranleder inte behov av att
ompröva övriga delar av verksamheten. Samtliga nu gällande villkor bedöms kunna innehållas med den
tillkommande verksamhet som ansökan avser.

3.0
3.1

VERKSAMHETSBESKRIVNING – ZINKGRUVAN MINING AB
Om fyndigheten

Dalbyfyndigheten omfattas av en beviljad bearbetningskoncession vilken utgörs av en konstaterad
mineraltillgång omfattande c:a 6,5 Mton med en halt av 10,0 % zink och 5,4 % bly. Till detta tillkommer en
indikerad mängd på 3,2 Mton med halter av zink och bly på 11,1 och 8,4 %. Fyndigheten utgör en förlängning
av befintlig brytningshorisont inom koncessionen Klara. Dalbyfyndigheten är belägen cirka 1 km från ZMABs
industriområde. Idag finns en undersökningsort driven rakt in i området. Malm från fyndigheten kommer att
processas i befintligt anrikningsverk.
I Figur 1 återfinns en schematisk bild av malmförekomster inom ZMABs verksamhetsområde.
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Figur 1: Schematisk bild av gruvan i Zinkgruvan. Bilden visar utbrutna områden i ljusblått, återstående Zn-Pb-Ag
malm i gult och återstående Cu i grönt (Zinkgruvan AB, 2017).

3.2

Brytning

Malmbrytningen i Dalbyfyndigheten planeras i första hand att ske på samma sätt som vid redan tillståndsgiven
verksamhet, dvs. genom skivpall- och panelbrytning under jord. Brytningen kommer att ske på mycket stora
djup. Vid skivpallbrytningen kommer orter först att tillredas på olika nivåer i berget och malmen kommer därefter
att brytas ut i horisontella skivor mellan nivåerna. Panelbrytningen innebär i korthet att malmkropparna bryts ut
blockvis samt nerifrån och upp. För att skapa stabilitet i gruvan samt för att hålla nere behovet av
avfallshantering ovan jord kommer utbrutna rum att återfyllas kontinuerligt med losskjutet gråberg och s.k.
cementstabiliserad återfyllnadspasta (anrikningssand).

3.3

Tillhörande anläggningar

ZMAB har för avsikt att integrera hanteringen av malm och gråberg från Dalbyfyndigheten i redan befintlig
verksamhet och en framtida brytning i detta område förväntas därför inte föranleda att ytterligare byggnader
etableras ovan jord. Exempelvis kommer malm och gråbergsmassor att transporteras via orter under jord till de
centrala delarna av ZMABs verksamhetsområde för uppfordring i redan befintlig lave. Vidare kommer losskjuten
malm att processas och anrikas i samma anläggningar (kross, anrikningsverk och upplag) som den malm som
bryts i befintlig verksamhet i andra delar av gruvan. Därtill kommer gråberg och anrikningssand som
malmbearbetningen ger upphov, liksom i redan pågående verksamhet, att bland annat användas för återfyllnad
av utbrutna bergrum, alternativt magasineras på sandmagasinet. Mindre mängder gråberg kommer eventuellt
även att användas som konstruktionsmaterial inom de delar av sandmagasinet Enemossen som efter
efterbehandlingen kommer vara vattenmättade.
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Tillkommande installationer som den planerade malmbrytningen i Dalbyfyndigheten kan komma att kräva är
schakt för distribution av ventilationsluft, utökning av befintliga underjordssystem för länshållning av grundvatten
samt el- och vattendistribution.

3.4

Malmlager

En utökning av redan befintligt malmlager inom industriområdet, från 20 000 ton till 120 000 ton kommer att
krävas för att säkerställa en kontinuerlig drift av anrikningsverket samt för att säkerställa att redundans finns om
störningar uppkommer i samband med brytningen i gruvan. Bolaget bedömer i dagsläget inte att några
ytterligare ytor behöver tas i anspråk för det utökade malmlagret. Det finns behov av ett utökat malmlager redan
i befintlig verksamhet, varför utökningen kan komma att anmälas till tillsynsmyndigheten inom ramen för
befintligt tillstånd.

3.5

Anrikning

Eftersom Dalbyfyndigheten till huvuddelen omfattar zink- och blymalm samt då befintliga kopparfyndigheter
bryts och anrikas i kampanjer behöver produktionen i anrikningsverket anpassas. ZMAB ansöker därför att
förändra nuvarande tillstånd till att omfatta brytning och anrikning oavsett innehåll av zink-bly eller kopparmalm.
Vidare så ansöker bolaget om en produktionsökning med 0,1 Mton per år, dvs. en total anrikad mängd per år
omfattande 1,6 Mton. Någon förändring i kvalitet i den anrikningssand som produceras förväntas inte då
Enemossen redan i dag till huvuddelen består av anrikningssand från samma malmtyp, dvs. Zn-Pb malm. Det
var först år 2010 som koppar började att anrikas i verksamheten. Sandmagasinet Enemossen, som togs i drift
1977, består således av en mix av anrikningssand från i huvudsak Zn-Pb malm men även mindre mängder
anrikningssand från Cu malm.

3.6

Krav enligt Sevesodirektivet

Zinkgruvan Mining AB omfattas av Sevesodirektivet på grund av lagrad mängd blykoncentrat (högre kravnivån)
och ANE emulsion (lägre kravnivån). Övriga Sevesoklassade kemikalier som finns i verksamheten når inte upp
till lägre kravnivån. Eftersom brytning av Dalbyfyndigheten inte kommer att ändra produktionstakten eller
handhavandet av vare sig blykoncentrat, sprängmedel eller kemiska produkter omfattas den utökade
verksamheten av ZMABs nuvarande handhavande för att minska risken för kemikalieolyckor. Risken för att en
allvarlig kemikalieolycka ska inträffa med blykoncentrat bedöms fortsatt som mycket liten, ett enskilt lokalt
utsläpp via en intern transport kan inträffa men då med mycket liten konsekvens då mängden är liten samt att
saneringsarbetet blir enkelt. Risken för att en allvarlig kemikalieolycka med ANE ska påverka människa och
miljö utanför gruvområdet bedöms fortsatt som mycket liten. Risk för påverkan gäller personer som vistas inom
gruvområdet som anställda och entreprenörer. ZMABs säkerhetsrapport, senaste version 2020-04-20,
redovisar i detalj risker och åtgärder för att förhindra en allvarlig kemikalieolycka och att ZMABs hantering och
förebyggande arbete står i proportion till de risker för allvarlig kemikalieolycka som har bedömts inom
verksamheten.

3.7

Efterbehandling

Dalbyfyndighetens utbrutna bergrum kommer att återfyllas kontinuerligt, på samma sätt som i den nuvarande
verksamheten. Övriga områden där verksamhet bedrivs kommer att efterbehandlas efter avslutad verksamhet
i enlighet med nu gällande efterbehandlingsplan. Någon särskild efterbehandling kommer inte att behövas
förutom eventuell igengjutning av ventilationsschakt om ett sådant inrättas. Efterbehandlingen kommer att vara
anpassad till omgivande markers natur och topografi där vissa delar vattenfylls, igenfylls med anrikningssand
och gråberg eller täcks med vatten, enligt den idag gällande efterbehandlingsplanen. Den ekonomiska
säkerheten för verksamheten kommer att ses över i samband med ändringen av tillståndet efter önskemål från
Länsstyrelsen i Örebro län.
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DISKUSSION OM ALTERNATIV

Dalbyfyndighetens läge är vald utifrån geologiska förutsättningar. Alternativa platser för brytning av malm är inte
aktuella eftersom det finns ett tydligt samband mellan fyndigheten och redan tillståndsgiven verksamhet vid
Zinkgruvan Mining AB.
Det kan även tilläggas att det finns uppenbara fördelar ur bland annat transportsynpunkt med att samutnyttja
de anläggningar som redan tillståndsgivits för verksamheten så långt det är möjligt.
Inte heller ser bolaget några alternativa platser för utökat malmlager då lagret behöver vara lokaliserat i
anslutning till uppfordringsschaktet och anrikningsverket.
Inte heller avseende anrikningen uppfattar bolaget att det föreligger några skäl till förändring då det av
produktionstekniska och företagsekonomiska aspekter är nödvändigt att behålla den i sin nuvarande utformning.
Den befintliga tillståndsgivna verksamheten vid ZMAB utgör sålunda nollalternativet.

5.0
5.1

PLATS- OCH OMRÅDESBESKRIVNING
Lokalisering och omgivningar

ZMABs verksamhetsområde är beläget inom Örebro län och Askersunds kommun. Samhället Zinkgruvan ligger
ca 40 km söder om Örebro och ca 15 km sydost om tätorten Askersund. Ca 6 km nordväst om
verksamhetsområdet, mellan samhället Zinkgruvan och Askersund ligger tätorten Åmmeberg som länkas
samman med samhället Zinkgruvan via Åmmebergsvägen. Att Bolaget (Zinkgruvan Mining AB) och tätorten
benämns på samma sätt har sin förklaring i historiska händelser och att gruvfältet redan på 1800-talet var
benämnt just Zinkgruvan.
Strax nordväst om Zinkgruvan ligger bebyggelserna Dalby och Dalbytorp längs med Åmmebergsvägen. I
området Dalby återfinns ett tjugotal bostadshus samt jordbruksfastigheter. Längs med Åmmebergsvägen
återfinns ett antal mindre bebyggelseområden inom vilka antalet bostadshus sällan överstiger mer än två.
Närområdet kring verksamhetsområdet karaktäriseras av ett relativt kuperat landskap med stora skogsområdet
som delas upp av mindre jordbruksmarker och vattendrag.

5.2

Planförhållanden

Området för den planerade verksamheten utgör riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7
§ miljöbalken. Vidare är området beskrivet i Askersunds kommuns översiktsplan där det framgår att kommunen
och statliga myndigheter inte får planera för eller lämna tillstånd till verksamheter som kan förhindra eller
påtagligt försvåra ett nyttjande av mineralresurserna. Det tidigare ansökta och beviljade koncessionsområdet
omfattande Dalbyfyndigheten berör inte någon detaljplan eller några områdesbestämmelser.

5.3
5.3.1

Geologi och hydrologiska förhållanden
Berggrund

Enligt den berggrundskarta som tillhandahålls av Sveriges geologiska undersökning (SGU) och som återges i
Figur 2, domineras berggrunden i Dalbyområdet av tre olika formationer, där Dalbyförkastningen utgör en
skiljelinje. Berggrunden Öster om förkastningen, där merparten av det beviljade koncessionsområdet ligger,
domineras av dacit-ryolit (en kvarts- och fältspatsrik extrusiv magmatisk bergart) men även sedimentär vacka
förekommer. Väster om förkastningen dominerar granit. Malmen som utgörs av komplexa sulfidmalmer är
främst associerad med ryoliten och kontakten med överlagrande sedimentärt berg.
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Figur 2: Berggrundsgeologisk karta. I kartan redovisas även beviljad koncession (Dalby).

5.3.2

Jordarter

Höjdryggarna i området omkring Dalby domineras av berg som överlagras av tunna eller osammanhängande
jordlager av morän med inslag av torv och mossetorv i lågpunkter enligt SGU:s jordartskarta. Längs med
dalgångarna i vilka ett antal mindre ytvatten rinner, utgörs jordlagren av lera-silt, morän och isälvssediment.

5.3.3

Grundvatten och brunnar

I hydrogeologiska sammanhang skiljer man på grundvatten i jordlager och i berg. I jordlagren uppträder
grundvattnet i det öppna porutrymmet mellan jordpartiklarna och grundvattenströmning sker i hela jordprofilen.
I den kristallina berggrunden förekommer grundvattnet i öppna sprickor som står i kontakt med varandra
(vattenförande sprickor). Större delen av grundvattenströmningen i berggrunden sker i dessa vattenförande
sprickzoner. Inom Dalbyområdet finns enligt SGU:s brunnsarkiv två borrade vattenbrunnar och en energibrunn.
Dessa är illustrerade i Figur 3.
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Figur 3: Förekomst av brunnar inom och omkring beviljat koncessionsområde (Dalby) enligt SGU:s brunnsarkiv.

Forsaåsen är en preliminär grundvattenförekomst (WA35069527) som sträcker sig från Rödingstorp i söder till
Dalby i norr. Forsaåsen tillhörande Zinkgruvan-området är en del av åsen som löper från strax norr om Nedre
Knalla upp till Dalby, se Figur 4. Grundvattenmagasinet är en sand- och grusförekomst som bedöms ha goda
eller utmärkta uttagsmöjligheter i delar av magasinet motsvarande 5–25 l/s. Mäktigheten för magasinet är i
medel 9 m (VISS, 2019). Ett vattenskyddsområde finns inrättat för vattentäkten i Zinkgruvan som sträcker sig
över en del av Forsaåsen. Grundvattentäkten försörjer ca 380 personer. Både den kvantitativa och kemiska
statusen
för
grundvattenförekomsten
är
klassade
som
otillfredsställande
(VISS,
2019).
Grundvattenförekomsten bedöms ha otillfredsställande kemisk status på grund av förhöjda sulfathalter och
förhöjd konduktivitet. Grundvattenmätningar från den kommunala grundvattentäkten visar på relativt
kontinuerliga grundvattennivåer och enligt tillgängligt dataunderlag finns det inga andra betydande vattenuttag
inom grundvattenförekomsten. De föreslagna miljökvalitetsnormerna är god kemisk och kvantitativ status med
tidsfrist till 2027 för konduktivitet och sulfat, vilka uppvisar förhöjda halter som bedöms vara tekniskt omöjliga
att hinna åtgärda tidigare. Överskottet av verksamhetens processvatten avleds via en klarningssjö till
Ekershyttebäcken (övrigt vatten WA21797057) som rinner över åsens södra delar.
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Sjöar och vattendrag

Området tillhör Motala ströms huvudavrinningsområde och avvattnas mot Kärrafjärden i Vättern vilken också
utgör största närliggande ytvattenförekomst (VISS, 2019). Huvudavrinningsområdet Motala ströms yta uppgår
till ca 15 460 km2.
Vättern är belägen ca 2 km från Dalby by. Avvattning mot Kärrafjärden sker från Ekershyttebäcken via Salaån
(även kallad Verkaån). Norr om området rinner Hagstubäcken som ansluter till Garpaån vilken mynnar i
vattenförekomsten Åmmelången. Varken Ekershyttebäcken, Salaån, Hagstubäcken eller Garpaån är
klassificerade som ytvattenförekomster.
Enligt uppgifter i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har Vättern-Kärrafjärden (WA55495445) måttlig
ekologisk status (2019) och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av kvicksilver och bromerad
difenyleter, kadmium och kadmiumföreningar samt bly och blyföreningar. De föreslagna miljökvalitetsnormerna
är god ekologisk status 2027, och god kemisk status med tidsfrister till 2027 för kadmium och
kadmiumföreningar samt bly och blyföreningar kadmium på grund av höga halter i sediment som är tekniskt
omöjliga att hinna åtgärda tidigare. Bedömningen av flera olika kvalitetsfaktorer ligger till grund för att den
ekologiska statusen är klassificerad till måttlig och för den kemiska statusen är det förekomsten av prioriterade
ämnen som anger nivån. Miljöproblemen anges vara övergödning, miljögifter, morfologiska och
kontinuitetsförändringar som innebär vandringshinder för fisk.
Åmmelången (WA60378929) har enligt VISS otillfredsställande ekologisk status (2020) och uppnår ej god
kemisk status på grund av kvicksilver och bromerad difenyleter, kadmium och kadmiumföreningar samt bly och
blyföreningar. De föreslagna miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status 2027, och god kemisk status med
tidsfrister till 2027 för kadmium och kadmiumföreningar samt bly och blyföreningar kadmium på grund av höga
halter i sediment som är tekniskt omöjliga att hinna åtgärda tidigare. Att god ekologisk status inte uppnås anses
bero på otillfredsställande artantal av bottenfauna vilket sannolikt beror på det råder syrebrist i bottenvattnet
och i sublitoralytan. Vidare är syrgasförhållandena bedömda som dåliga. Miljöproblemen anges vara
övergödning, miljögifter, morfologiska och kontinuitetsförändringar som innebär vandringshinder för fisk. De
aktuella vattenförekomsterna visas i Figur 4.
Inom ramen för verksamhetens miljökontrollprogram utför bolaget regelbunden ytvattenprovtagning i området.
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Figur 4: Ytvattenförekomster och övriga vatten. Beviljat koncessionsområdet för Dalby är markerat.

5.5

Naturmiljö och naturvärden

Den framtida verksamheten berör inga skyddade områden såsom naturreservat, Natura 2000-områden eller
riksintressen för naturvård (VISS, 2018). Det finns heller inte några sådana områden i omedelbar närhet. De
skyddade områden som finns i omgivningarna är följande:



Mårsätter – strikt naturreservat. Beläget ca 2 km söder om Dalby samhälle.



Zinkgruvan – vattenskyddsområde. Beläget ca 2,5 km söder om Dalby samhälle.

 Knalla – strikt naturreservat. Beläget ca 2,5 km sydost om Dalby samhälle.
5.6
Kulturmiljö
Det framtida verksamhetsområdet berör enligt Riksantikvarieämbetets webbaserade kartverktyg Fornsök inga
skyddade områden såsom kulturreservat eller riksintressen för kultur (2018). Strax norr om Dalby samhälle
ligger Vena gruvfält, som är riksintresse för kulturmiljö, inom området har gruv- och hyttverksamhet bedrivits
från medeltiden fram till 1800-talets slut.
Då gruv- och hyttverksamhet har bedrivits under en längre tid i området kring Dalby och Zinkgruvan återfinns
ett antal sådana fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten, se Figur 5. Sammanfattningsvis
återfinns en fornlämning nära Dalby enligt Riksantikvarieämbetets databas (FMIS):



I de centrala delar, strax norr om samhället Dalby, återfinns vidare en hyttruin som bedöms härröra från
medeltiden.
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Figur 5: Förekomster av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i området. Koncessionsområdet för
Dalbyfyndigheten (Dalby K nr 1) är markerat.

5.7

Rekreation och friluftsliv

Inga riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken berörs. Närmast belägna riksintresse för friluftsliv
är benämnt Tiveden. Områdets yta uppgår till ca 29 250 ha och har sin ostligaste utbredningspunkt vid norra
Vätterns östra strand. Närmast belägna riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken utgörs av
sjön Vättern, vars geografiska avstånd till Dalby samhälle uppgår till ca 2 km.

5.8

Luftkvalitet

SMHI är av Naturvårdsverket utsedd till nationell datavärd för luftkvalitetdata. Närmaste mätstation är placerad
i centrala Örebro. Resultat från senaste tidens mätningar visar att miljökvalitetsnormer för luft underskrids.
Luftkvaliteten på landsbygden runt samhället Dalby bedöms generellt vara god och ingen förändring förväntas
då verksamheten kommer att bedrivas under jord och på stort djup. Lokalt, i gruvans absoluta närhet, vid
befintliga ovanjordsanläggningar som kommer att nyttjas även för Dalbyfyndighetens malm, kan det dock
förväntas att partikelhalterna tidvis kan vara förhöjda vid torr väderlek om damning sker. Någon ytterligare
damning uppstår dock inte på grund av tillskottet av Dalbyförekomstens malm och damningsbegränsande
åtgärder kommer att ske med samma intensitet som för nuvarande verksamhet.
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Infrastruktur och andra tekniska anläggningar

Enligt Länsstyrelsens kartverktyg (webbgis) berörs inte några riksintressen avseende järnväg eller väg. Närmast
belägna riksintresse för kommunikationer är ”Godsstråket genom Bergsslagen, sträcka Skymossen-Mjölby”, ca
4,3 km öster om Dalby.

5.10

Bostäder och publika anläggningar

Dalbyfyndigheten ligger i direkt anslutning till, nordväst om, det befintliga gruvområdet och samhället
Zinkgruvan. Inom området ligger mindre bebyggelseområden däribland Dalby samhälle som i de centrala
delarna som utgörs av ett 20-tal bostadshus. Längs med Åmmebergsvägen som leder igenom området återfinns
ett antal mindre ansamlingar med bostadshus. Åmmebergsvägen leder i nordvästlig-sydostlig riktning och
förbinder Zinkgruvan med Åmmeberg som är beläget ca 1,3 km nordväst om området.

5.11

Totalförsvaret

Inget riksintresse avseende totalförsvaret berörs. Närmast belägna riksintresse för totalförsvaret ligger ca 700
m söder om Dalby samhälle och är klassificerat som influensområdet för luftrum.

6.0

FÖRVÄNTADE MILJÖEFFEKTER

Den miljöpåverkan som den framtida brytningen orsakar kan delas in i direkt respektive indirekt påverkan. Med
direkt påverkan menas här påverkan på t.ex. mark till följd av brytningen samt vibrationer från sprängningar och
effekter till följd av vattenbortledning från gruvan genom avsänkt grundvattennivå. De indirekta effekterna är
främst de som uppkommer av kringverksamheten såsom emissioner till luft, buller, trafik etc.

6.1

Mark och landskapsbild

Brytningen i Dalbyfyndigheten kommer att omfatta brytning av zink- och blyförande malm genom
underjordsbrytning på stora djup. Därmed kommer landskapsbilden inom det aktuella området inte att förändras
jämfört med nuvarande förhållanden. Möjligen sker en lokal påverkan då ett ventilationsschakt kan behövas i
de bortre delarna av koncessionsområdet samt en transportväg för underhåll av schaktet.
Då Dalbyfyndigheten och den övriga verksamheten t.ex. malmlagret redan är beläget inom eller nära anslutning
till redan tillståndsgiven verksamhet har landskapsbilden redan kommit att präglas av pågående
gruvverksamhet. Därmed bedöms den planerade verksamheten inte medföra någon ytterligare påverkan på
landskapsbilden. Gråberg och anrikningssand kommer att läggas upp inom samma områden som för befintlig
verksamhet. Enemossen kommer även fortsättningsvis kunna nyttjas för magasinering av anrikningssand inom
ramen för redan beviljat tillstånd.

6.2

Grundvattenförhållanden

Vid brytning i en underjordsgruva uppstår inläckage av grundvatten till gruvan från omgivande jordlager samt
berggrund och gruvan måste därför länshållas kontinuerligt. Detta kommer att medföra en sänkning av
grundvattennivåerna i omgivningen. Utbredningen av grundvattensänkningen kommer med tiden att bli
stationär, dvs. inläckaget av grundvatten till gruvan motsvarar då den grundvattenbildning som sker över
påverkansområdet. Påverkansområdets yttre gräns avgränsar det område där en grundvattensänkning sker
och där strömningsförhållandena ändras i riktning mot gruvan.
Inläckagets storlek beror på faktorer såsom den ursprungliga grundvattennivån, genomsläppligheten i jordlager
och berggrund samt underjordsgruvans djup och utbredning. Samtidigt som inläckaget generellt ökar när gruvan
fördjupas, kan också en minskning av inläckaget ske över tid genom olika processer i berget såsom
bergmekaniska förändringar av sprickor eller kemiska utfällningar och biofilm i sprickor, vilka kan bidra till ett
minskat inflöde av grundvatten. Eftersom brytningen kommer ske på stora djup är det inte sannolikt att någon
betydande påverkan på vare sig grundvatten eller ytvatten kommer att ske. Påverkan på en enskild brunn är
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dock alltid svår att förutsäga. En eventuell påverkan förutsätter att vattenbrunnarna står i direkt hydraulisk
kontakt med vattenförande sprickor närmast gruvan. Uppföljande mätning av nivåer kommer sålunda att ske i
prospekteringsborrhål runt den planerade gruvan inom ramen för verksamhetens egenkontroll.

6.3

Vattendrag och sjöar

Gruvverksamheten kan genom utsläppt länshållningsvatten påverka recipienten på två sätt:



Förändrad vattenföring



Förändrad vattenkemi och därigenom en påverkan på akvatiskt liv

Vattnet från Dalbyfyndigheten kommer att hanteras tillsammans med övrigt vatten från verksamheten.
Pumpstationer kommer att via en pumpledning länshålla underjordsgruvan och vattnet kommer att användas i
anrikningsprocessen. Prover tas redan idag ut i utskovet från klarningsmagasinet och sänds till ett ackrediterat
laboratorium enligt fastställt kontrollprogram för verksamheten. Då den malmkaraktärisering som genomfördes
inom ramen för tidigare beviljad bearbetningskoncession visade att malmen inte signifikant skiljer sig ifrån övrig
zink-blymalm som för närvarande bryts i övriga delar av gruvan kommer belastningen som uppkommer via
utgående vatten inte skilja sig från nuvarande tillståndsgivna verksamhet.
Belastningen på vattendrag och sjöar bestäms fram för allt av anrikningsverkets påverkan genom utsläpp av
vatten. Inom ramen för pågående prövotidsutredning för vatten utreder bolaget möjligheterna att installera ett
vattenreningsverk för att minska utsläppen av bl.a. metaller. Slutlig vattenreningslösning samt förslag till slutliga
villkor kommer att hanteras inom ramen för prövotidsutredningen. För att säkerställa att anrikningssand och
gråberg med ursprung i Dalbyfyndigheten inte signifikant skiljer sig ifrån nuvarande anrikningssand och gråberg,
kommer en förnyad avfallskaraktärisering att utföras.

6.4

Buller och vibrationer

Vissa delar av den planerade gruvverksamheten kan möjligen ge upphov till buller i omgivningen under de tider
arbetena pågår. De källor till buller som kan förutses är primärt ett eventuellt ventilationsschakt, arbetsfordon
och nödvändiga transporter till ventilationsschaktet. Övriga bullerkällor har främst koppling till den redan
tillståndsgivna verksamheten inom ZMABs industriområde, vilka primärt omfattar maskin och fordonstrafik.
Sprängningar kan komma att påverka omgivningen genom vibrationer som fortplantas i berggrunden.
I huvudsak är det två möjliga konsekvenser av dessa vibrationer som kan förutses. Dels är det risken för skada
på kringliggande byggnader och installationer, dels är det störningar/olägenheter för närboende. Hur höga
vibrationsnivåerna kan bli i omgivningen beror på avståndet mellan sprängplats och påverkansobjektet samt
bergets egenskaper. Ett längre avstånd medför lägre vibrationsnivåer och ju tätare berg desto lättare fortplantas
vibrationerna. I dagsläget bedöms sålunda eventuell påverkan vara liten p.g.a. det stora djupen. ZMAB utför för
närvarande kontinuerliga vibrationsmätningar med larmfunktion i anslutning till nuvarande brytningsområden,
dessa mätningar kommer utökas så att de även omfattar Dalbyfyndigheten när brytning påbörjas. ZMAB har för
avsikt, om fastighetsägarna så önskar, att genomföra vibrationsmätningar i de fastigheter som ligger närmast
den planerade verksamheten både innan projektet påbörjas och under kommande drift.

6.5

Luft

De emissioner till luft som är aktuella för hela den nuvarande verksamheten är följande:



Damm vid hantering av gråberg



Damm vid hantering av malm
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Diffus damning från icke-hårdgjorda ytor inom industriområdet samt sandmagasinet Enemossen



Utsläpp av förbränningsgaser från aggregat



Utsläpp av spränggaser från gruvan i samband med sprängningar

De direkta utsläppskällorna till luft utgörs huvudsakligen av arbetsfordon inom området, sprängningsarbeten,
hantering av gråberg och krossning av bergmaterial. Avgaserna från dieseldrivna fordon innehåller främst
kväveoxider (NOx), koloxid (CO), koldioxid (CO2) samt partiklar (PM). Även kolväten (HC) och svaveldioxid
(SO2) kan förekomma.
Den förändring som planeras kommer dock i en ytterst begränsad utsträckning orsaka tillkommande
konsekvenser. Huvuddelen av den planerade verksamheten kommer att ske under jord eller i byggnader
(anrikning). Den utökning av malmlagret som planeras utökar visserligen ytan där material hanteras och
mellanlagras. Samtidigt kommer det material som lagras inte behöva hanteras eller flyttas mer än nödvändigt
vilket minskar damningen samtidigt som det underlättar och effektiviserar hanteringen. Då malmlagret består
av större fraktioner, i huvudsak grus, sten och block som inte är särskilt damningsbenägna, görs bedömningen
att en utökning av malmlagret inte kommer medföra några ytterligare konsekvenser på luftkvaliteten. ZMAB
kommer av både miljömässiga och arbetsmiljömässiga skäl att följa upp graden av damning och vid behov vidta
damningsbegränsande åtgärder, till exempel bevattning och sopning.

6.6

Naturmiljö

Brytningen i Dalbyfyndigheten omfattar eller påverkar inte några skyddade naturområden eller riksintressen för
naturvård. Brytningen kommer som nämnts att ske på stora djup. Inte heller påverkar det utökade malmlagret
eller den förändrade anrikningen någon naturmiljö.
På grund av det stora brytningsdjupet kommer återfyllnad att ske i utbrutna rum med gråberg och
cementstabiliserad pasta för att skapa stabilitet i gruvan. Med dessa återfyllnadsmetoder bedöms verksamheten
överhuvudtaget inte ha en påverkan av betydelse ovan jord. Därmed kommer sannolikt inte heller naturmiljön
att påverkas av själva brytningen. Det ventilationsschakt som eventuellt behöver uppföras kommer att ha en
liten ytmässig utbredning och efter avslutad gruvbrytning kommer konstruktionerna ovan jord avlägsnas.

6.7

Kulturmiljö

Inga riksintressen för kulturmiljövård eller kulturreservat påverkas. Inom koncessionsområdet för
Dalbyfyndigheten återfinns ett objekt som av Riksantikvarieämbetet har klassat som fornlämning. Då brytning
av malm endast kommer att ske under jord på mycket stort djup bedöms denna fornlämning inte komma att
påverkas av bearbetningen.

6.8

Friluftsliv

Inga riksintressen för friluftsliv återfinns inom det planerade verksamhetsområdet. Eftersom brytningen i
Dalbyfyndigheten kommer att ske i underjordgruva bedöms friluftslivet i närområdet inte alls påverkas av
verksamheten. Effekter för friluftslivet vid Tiveden och Vättern bedöms även de som oförändrade jämfört med
nollalternativet.

6.9

Samhällsekonomi

Gruvdriften i den redan tillståndsgivna gruvan har gett upphov till både direkta arbetstillfällen inom bolaget och
hos entreprenörer till bolaget. Ytterligare ett antal arbetstillfällen har skapats indirekt hos underleverantörer och
inom allmän servicenäring som en effekt av gruvverksamheten. Fortsatt brytning i samma takt som idag,
förändrad kapacitet på malmlagret och en förändrad anrikning kommer att innebära fortsatt sysselsättning för
anställda, entreprenörer och inom servicenäringar under många år framöver.
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De samhällsekonomiska effekterna bedöms sålunda vara positiva både på kort- och medellång sikt. Effekterna
kan därtill förstärkas och förlängas i tid om ytterligare områden blir föremål för bearbetning i ett senare skede.

6.10

Sårbarhet för klimatförändringar

Då brytningen planeras att ske under jord på stort djup bedöms verksamheten inte vara sårbar i relation till
eventuella framtida klimatförändringar.

7.0

PLANERADE UTREDNINGAR

Inom ramen för planerad ansökan kommer vissa äldre redan utförda utredningar att nyttjas, framförallt de
utredningar som genomfördes i samband med ansökan om bearbetningskoncession. Till detta tillkommer även
kompletterande utredningar avseende avfall (”överenstämmelseprovning”) samt påverkan på grund- och
ytvatten. Följande utredningar kommer att nyttjas eller kompletteras:



Naturinventering Dalbyområdet (från tidigare bearbetningskoncession)



Akvatiska
undersökningar
bearbetningskoncession)



Ytvattenutredningar
kontrollprogram)



Geohydrologiska utredningar omfattande en ny grundvattenmodell visande påverkan



Malm/avfallskaraktärisering – Överensstämmelseprovning malm från Dalbyfyndigheten samt malm från
nuvarande brytning.



Översyn av lämpliga vibrationsmätpunkter i anslutning till Dalbyfyndigheten samt erbjudande av
vibrationsmätningar i fastigheter i Dalby samhälle

8.0

inklusive

Dalbyområdet

sedimentundersökningar

(från

tidigare

Dalbyområdet

bearbetningskoncession

(från

samt

tidigare

nuvarande

INNEHÅLL I PLANERAD MKB

Omfattningen av och innehållet i den framtida miljökonsekvensbeskrivningen redovisas i Tabell 1.
Tabell 1: Innehåll miljökonsekvensbeskrivning.

Huvudrubriker

Underrubriker

Icke teknisk sammanfattning

-

Administrativa uppgifter
Inledning

Vad ansökan avser
Syfte och avgränsning
Dialog med myndigheter och markägare
Berörda fastigheter

Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Brytning
Vattenhantering
Lastning och transport
Anrikning
Hantering av gråberg och sand

Alternativ

Motiv till vald plats
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Huvudrubriker

20448909

Underrubriker
Alternativa brytmetoder

Lagstiftning

Allmänt
Miljökvalitetsnormer

Plats- och områdesbeskrivning

Lokalisering, topografi och omgivningar
Planförhållanden
Meteorologiska förhållanden
Luftkvalitet
Geologi och hydrogeologi
Ytvattenförhållanden
Naturmiljö och naturvärden
Kulturmiljö
Rekreation och friluftsliv
Infrastruktur och andra tekniska anläggningar
Bostäder och publika anläggningar
Totalförsvaret

Miljöeffekter

Mark och landskapsbild
Grundvattenförhållanden
Vattendrag och sjöar
Buller och vibrationer
Luft
Naturmiljö
Kulturmiljö
Samhällsekonomi
Miljörisker
Sårbarhet för klimatförändringar

Efterbehandling
Referenser

https://golderassociates.sharepoint.com/sites/139472/project files/5 technical work/samrådshandling feb 2021/levereras till kund/samrådshandling ansökan om ändringstillstånd
20210303_final.docx
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