
Samrådsmöte med myndigheter angående 
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• Välkommen och presentationsrunda
• Kort bakgrund
• Samråd framdrift prövotidsutredning 

för stoft, U1
• Samråd framdrift prövotidsutredning 

för vatten, U2
• Frågor och synpunkter
• Avslut på mötet

Agenda



Pågående prövotidsutredningar inom nuvarande miljötillstånd 

Slutliga villkor för vibrationer, buller, utsläpp till vatten och utsläpp till luft (U1-U4) har skjutits upp 
under en prövotid.
Förslag till slutliga villkor gällande vibrationer och buller (U3-U4) har lämnats till mark- och 
miljödomstolen, tillsammans med en begäran om att avsluta prövotiderna för dessa frågor.
Utredningar angående utsläpp till luft (U1) (diffusa stoftutsläpp) och vatten (U2) fortsätter.

Redovisning av genomförda utredningar, samt redovisning av långsiktig teknisk lösning för 
vattenrening samt slutliga villkor för stoft ska ske till domstolen senast 31:e oktober 2022. 
Redovisning av vad som slutligt ska gälla för utsläpp till vatten (slutliga villkor) ska ske till 
domstolen senast den 1:e maj 2026. 

Kvartalsvis avrapportering och samråd med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro. Samråd 
med övriga myndigheter halvårsvis.

2015-01-30, Mark- och miljödomstolen (mål nr. M 2927-12, M 1421-11). 
Avser tillstånd till fortsatt gruvverksamhet m.m. i Zinkgruvan samt tillstånd att anlägga 
och nyttja ett nytt magasin för anrikningssand.



Prövotidsutredning, U1 Diffusa stoftutsläpp ZMAB

INNEHÅLL
• Plan för dammbekämpning sandmagasinet Enemossen och 

Industriområdet.
• Resultat från pågående mätningar med NILU burkar, 

mätresultat total stoft, Zn, Pb, Cd, Cu, As.



Damningsbekämpningplan Sandmagasin Enemossen

Ansvar och befogenheter
• Dagtid – ordinarie personal
• Kväll, nätter och helger

• Rondering personal från verket
• Nytt skiftsystem på ordinarie personal planerad för höst 2021
• Väderprognoser (SMHI, styrsystem ABB etc.) – Avtal med entreprenör för dammbekämpning.



Damningsbekämpningsplan Sandmagasin Enemossen - Metoder 

Öppna ytor
• Täckning

• Vattentäckning – använt tidigare, begränsat idag pga. dammsäkerhetsriktlinjer.
• Jordmaterial – använts de senaste åren huvudsakligen på gamla Enemossen
• Duk - snabb och effektiv åtgärd på mindre områden.

• Bevattning med vattendumper och vattenspridare där det inte är möjligt att täcka.



Damningsbekämpningsplan Sandmagasin Enemossen - Metoder 

Transportvägar
• Hastighetsbegränsning
• Vattna

• Vattendumper
• Vattenspridare

• Binda dammet
• Salt
• Saltlösning (brine)

Materialhantering, tex. höjning av 
dammkroppar
• Bevattning

• Vattendumper
• Vattenspridare

• Täckning
• Duk

• Val av design och material



Damningbekämpningsplan Industriområdet 

Ansvar och befogenheter - många parter och tydlig gränsdragning viktigt
Generellt
• Dagtid – ordinarie personal, Industriservice och entreprenörer
• Kväll, nätter och helger

• Väderprognoser (SMHI, etc.)
Malmgården
• Dygnet runt – entreprenör som flyttar malm, 

dammbekämpning ingår i uppdraget.



Damningsplan Industriområdet - metoder

Generellt
• Bryta vinden/minska vindhastighet – Gröna satsningar Industriområdet 

(2021-2023).
• Sligladan ombyggnation, projekt under 2021/2022, minska risken för 

spridning av slig som hamnar utanför byggnaden.
• Hastighetsbegränsning industriområdet och minska trafik tex. från dagramp

(efter corona).
• Asfaltering av öppna ytor (2022-2023).

Öppna ytor, asfalterade, parkering transportvägar, lagring
• Sopaggregat lastmaskin (tar inte fina partikler)
• Våtsopningsbil för de fina partiklar (Nytt 2021, ökat till en hel dag i veckan)

Öppna ytor, icke asfalterade, parkering, 
lagring, transportvägar, entré dagramp, etc.
• Binda partiklar med salt och saltlösning (brine)

Metoder vid materialhantering, malmgården
• Binda partiklar med salt



Mätning av stoft med NILU burkar

Syftet med NILU burk mätningar ZMAB
• Etablera en baslinje för stoftnedfall över minst ett års tid för att fånga eventuella årstidsvariationer.
• Bedöma hur stor påverkan dagens drift vid Sandmagasinet Enemossen och industriområdet har på 

omgivningen.

• Få ett bättre underlag för att bedöma slutsatser i IVL rapporter från 2016 och 2018.
• Rapport från IVL 2016, ”Emissioner och spridning av partiklar vid diffusa källor vid Zinkgruvan 

AB”, ”Detta tyder på att dammet från Zinkgruvan innehåller större mängder tungmetaller än vad 
som förekommer i bakgrundsluften. Detta tillsammans med depositionsmätningarna och 
resultaten från mossproverna indikerar att Zinkgruvan bidrar markant till metallhalterna och 
metalldepositionen i närområdet.”

• Rapport från IVL 2018, ”Deposition av metaller i området kring Zinkgruvan och påverkan på yt-
och grundvatten”. ”Deposition av samtliga metaller var hög inom industriområdet och 
sandmagasinet men avtog snabbt med avstånd från källan”.



Fyra NILU burkar sandmagsinet Enemossen
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Åtta NILU burkar runt industriområdet sedan oktober 2020 (6 stycken från 
augusti)
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Resultat stoftmätningar – total stoft

Gröna linjen – gränsvärdet för låga stoftmängder 
enligt NILU.

Total stoftmängd NILU-rapport 43/91
NILU ZMAB

g/m2 pr. 30 døgn mg/m2, dygn

Lågt < 5 < 167

Moderat 5-10 167-333

Högt 10-15 333-500

Mycket högt > 15 > 500



Resultat stoftmätning metaller- zink

Jämförvärden från Lundin Mining, Irland.
Galmoy Mines Ltd i drift 1997-2012, 

belägen i jordbruksmiljö nära bostäder.
Ingen gruva i Sverige som har gränser för 

metallinnehåll i stoft (LKAB, Boliden, Björkdal)



Resultat stoftmätning metaller- Bly

Jämförvärden från Lundin Mining, Irland
Galmoy Mines Ltd i drift 1997-2012

Ingen gruva i Sverige som har gränser för 
metallinnehåll (LKAB, Boliden, Björkdal)



Resultat stoftmätning metaller- Kadmium

Jämförvärden från Lundin Mining, Irland
Galmoy Mines Ltd i drift 1997-2012

Ingen gruva i Sverige har gränser för metallinnehåll 
(LKAB, Boliden, Björkdal)



Resultat stoftmätning metaller- Arsenik

Jämförvärden från Lundin Mining, Irland
Galmoy Mines Ltd i drift 1997-2012

Ingen gruva i Sverige har gränser för metallinnehåll 
(LKAB, Boliden, Björkdal)



Resultat stoftmätning metaller- koppar

Inga tillämpbara gränsvärden har hittats. Troligen låga värden eftersom det totala nedfallet 
av partiklar är litet samt eftersom vi anrikar mindre kopparmalm än zink-bly malm.



Prövotidsutredning U2 vatten

• Tidplan
• Översiktskarta
• Kortsiktiga åtgärder (steg 1)
• Långsiktiga åtgärder (steg 2)
• Forsaåsen akut
• Vatten- och ämnesbalans (inkl. grundvatten) 

Innehåll

Mars 2021



Tidplan

Steg 1: kortsiktiga åtgärder
Steg 2: långsiktiga åtgärder



Översiktskarta

Processvatten består av:
• Returvatten 
• Gruvvatten
• Råvatten

Beskrivning:
• Sand och processvatten pumpas från 

Anrikningsverket till Enemossen (östra).
• Vatten samlas upp vid södra pumptornet (SPT) 

och pumpas till Enemossen.
• Från Enemossen leds vatten via en kulvert till 

Klarningssjön.
• Ungefär hälften av vattnet återförs till 

processen och resten släpps till 
Ekershyttebäcken.



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Omfattning:

Lösta metaller (Zn, Cd):
- Lutdosering i sandledning
- Lutdosering på läckagevatten

Partiklar (Pb, Cd):
- Koncentratförtjockare (överlopp)
- Reservdamm (överlopp)
- Flockmedel (sandledning)

Provtagning – utlopp södra pumptornet.



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Lutdosering i sandledning
(fullskaleförsök)

• Lut doseras med reservpump i sandledning i 
anrikningsverket.

• Målet är justering av pH från 9.0 till 9.5, och 
doseringen baseras på kvotering. pH värdet 
kontrolleras vid utlopp av sandledning vid 
Enemossen Östra. 

• Åtgärden har inneburit att de lösta 
zinkhalterna i sandslurryn (vattenfas) 
reducerats från ca 140 µg/l till ca 1 µg/l vilket 
motsvarar en minskning på ca 99%.



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

LUTDOSERINGSFÖRSÖK PÅ LÄCKAGEVATTEN

Lutdosering vid damm XY Lutdosering Pumpstation 4 (Enemossen Östra)

Presentatör
Presentationsanteckningar
XY Läckagevattnet leds i diket till Enemossen östra25%-ig natronlut doseras på utlopp från läckagevattenledningProvtagning sker cirka 40 meter ner från doseringspunktenVatten kontrolleras för metaller pH och temperatur 



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Lutdosering på läckagevatten XY
(fullskaleförsök)

• Läckagevattnet från XY dammen har den 
högsta lösta zinkhalten. 

• Lut (25%-ig) doseras till läckagevattens utlopp 
och syftet är att höja pH från 7 till runt 9,5. 

• Lösta zinkhalterna reduceras från ca 10 000 
µg/l till ca 100 µg/l, vilket motsvarar en 
minskning med ca 99%.



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Lutdosering på läckagevatten Pumpstn 4
(fullskaleförsök)

• Höga lösta zink- och kadmiumhalterna.

• Pump 4 styrs av nivån i bassäng 4. Lutdosering 
kvoteras mot vattenflöde. Försöket har 
påbörjats i slutet av mars. 

• Första analyser indikerar att zink reduceras 
från ca 3000 till 100 µg/l Zn (96% minskning) 
och kadmium från ca 6 till 1,6 µg/l (73% 
minskning).



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Zinkhalter (utlopp Klaringssjö)

• Lutdosering ger effekt på överskottsvatten. 
Betydligt lägre halter nu jämfört med samma 
period de senaste två åren.

• Säsongsändringar (april 2021) ger vissa 
utmaningar – ökade volymer och zinkhalter.

• Lutdosering på läckagevatten östra (pump 4) 
bör ge ytterligare förbättringar.

a) Effekten av lutdosering i sandledning 
b) Plus effekten av lutdosering på XY 

Presentatör
Presentationsanteckningar
LÄCKAGEVATTEN XY:XY Läckagevattnet leds i diket till Enemossen östra25%-ig natronlut doseras på utlopp från läckagevattenledningProvtagning sker cirka 40 meter ner från doseringspunktenVatten kontrolleras för metaller pH och temperatur 



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Blyhalter (utlopp Klarningssjö)

• Tidigare test av återföring av 
överloppsvatten från blyförtjockaren 
skapade process-störningar
(blypartiklar i spolvatten).

• En liten förbättring av blyhalter i 
överskottsvattnet från Klarningssjön 
syns och det är troligen pga. 
lutdosering (koagulering).

• Återföring av överloppsvatten från 
reservdammen till anrikningsverkets 
process (kvarnar) är flyttat till efter 
underhållsstoppet (försenad pump 
leverans) men kommer att 
genomföras i närtid.



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Kadmiumhalter (utlopp Klarningssjö)

• Löst kadmium fälls när läckagevatten från 
pumpstation 4 möter det alkaliska 
processvattnet i sandledning och 
läckagevattnet från XY dammen. Effekten 
blir lägre kadmiumhalter i 
överskottsvattnet från Klarningssjön.

• Lutdosering på läckagevatten vid 
pumpstation 4 förväntas förbättra 
kadmiumhalter ytterligare (fälls tidigare).



Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

NÄSTA STEG (Kv2 2021) 
Partiklar

• Finmalda blysulfider är en 
möjlig orsak till de höga 
blyhalterna. 

• För att minimera risken att de 
hamnar i sandledningen ska 
återvinning av processvatten 
från reservdammen testas.

• Om det behövs ska även 
dosering av flockmedel i 
sandledning testas.



Långsiktiga Åtgärder (steg 2)

Omfattning:

Enkel:
- Metaller – vattenrening 
- Sulfat – ersätta / minska sulfatbärande 

reagenser

Avancerad:
- Kalcium, metaller – vattenrening
- Sulfat – vattenrening

Provtagning – utlopp Enemossen



Långsiktiga Åtgärder (steg 2)

Kontinuerliga laboratorieförsök (biosulfatreducering)

Avhärdning Bio-sulfatreducering Bio-sulfidoxidering

Veolias försöksuppställning



Långsiktiga Åtgärder (steg 2)

RESULTAT – avancerad lösning

Labförsök:
• Bio-sulfatrening fungerar bra och 

bedömningen är att 250 mg/L sulfat är 
möjligt att nå.

• Bästa resultat med etanol (jämfört med 
myrsyra).

Utmaningar:
• Reagensförbrukning
• Produktkvalitén
• Design 
 Demoförsök (konsulter)

Biomassa (Veolia)



Långsiktiga Åtgärder (steg 2) 

RESULTAT – Enkel lösning 
(Utreda möjligheten att byta ut sulfatbärande reagenser)

Svavelsyra 
• Svavelsyra - största bidraget av sulfat idag.
• Labförsök med koldioxid - ger jämförbara 

resultat med svavelsyra (pH justering).

Bisulfit
• Näst största sulfatbärande reagens.
• Svår att ersätta.
• Selektivflotation – prognos är att det kan ge 

lägre (hälften) sulfathalter jämfört med den 
befintliga processen baserat på de senaste 
uppdateringarna.

Koldioxidtanken vid anrikningsverket för koldioxidförsök



Långsiktiga Åtgärder (steg 2)

NÄSTA STEG (Kv2 2021)

Enkel lösning
• Driftförsök med koldioxid 
• Idéstudie på selektivflotation
• Idéstudie på metallrening 

Avancerad lösning
• Idéstudie på biosulfatrening
• Förslag för demoförsök

Förbättringspotential
• Bedöma effekten av vattenrening på 

överskottsvatten Rottneros biogasanläggning med bio-sulfatrening



Forsaåsen Akut

• Bakgrund

• Divers (tryckgivare) har köpts in och installerats 
i grundvattenrör vid Forsaåsen för fortsatt 
övervakning av hydrogeologiska förhållanden. 
Även provtagning av grundvattnet utförs 
kontinuerligt.

• Enskild brunn
I september 2020 ersatte bolaget fastighetens 
grävda brunn med en ny bergborrad brunn. 
Under kvartal 4 gjordes en uppföljande 
provtagning och analys på brunnsvattnet från 
den nya bergborrade brunnen. Analysen visade 
en låg sulfathalt (6,7 mg/l).

Översiktskarta (Sweco)



Forsaåsen Akut

NÄSTA STEG (Kv1 2021)
• Under 2021 kommer ZMAB att utföra 

manuella grundvattennivåmätningar och 
provtagning för analys av grundvattnets 
kvalitet. Grundvattenmodell.

• Ytvattenprovtagning kommer även att 
utföras i Ekershyttebäcken och i Norrsjöån
uppströms Ekershyttebäcken.



Vattenbalans

Omfattning
Uppskattning på vatten- och ämnesflöden 
(omfattande Zn, Pb, Cd, Cu samt SO4

2-) inom:
• Enemossen sandmagasin, 
• samt inträngande och utläckande 

grundvatten, 
• processvatten från industriområdet till 

sandmagasinet, 
• tillförsel av vatten till sandmagasinet via 

nederbörd, 
• utsläpp från sandmagasinet via 

Klarningssjön samt avdunstning från ytor. 

Konceptuell modell (Sweco)



Vattenbalans

Årsmedel

Totalt
• Processvattenflöde ca 422 m3/h (100%)

Läckage / inträngande vatten:
• Hemsjön < 5,1 m3/h (1,2%) 
• Viksjön < 1 m3/h (0,25%) 
• Björnbäcken < 1 m3/h (0,25%) direkt

Överskott: 
• Ekershyttebäcken ca 195 m3/h (46%)

• Returvatten ca 197 m3/h (47%)

Illustrerad vattenbalans (Sweco)



Ämnesbalans

Sulfat

Totalt
• Processvatten: ca 5200 ton/år (100%)

Läckage / inträngande vatten:
• Hemsjön: < 57,2 ton/år (1,1%) 
• Viksjön: < 12 ton/år (0,23%)
• Björnbäcken: < 12 ton/år (0,23%) direkt

Överskott: 
• Ekershyttebäcken: ca 2300 ton/år (44%)

• Returvatten: ca 2300 ton/år (44%)
• Klaringssjö: fällning ca 453 ton/år (8,7%)

Illustrerad sulfatbalans (Sweco)



Ämnesbalans

Zink

Totalt
• Processvatten: ca 960 kg/år (36%)
• Enemossen: bidra med ca 1686 kg/år (64%)
=  2646 kg/år (100%)

Läckage / inträngande vatten:
• Hemsjön: < 45,4 kg/år (1,7%) 
• Viksjön: < 4,5 kg/år (0,17%)
• Björnbäcken: < 96 kg/år (3,6%) direkt

Överskott: 
• Ekershyttebäcken: ca 870 kg/år (33%)

• Returvatten: ca 880 kg/år (33%)
• Klaringssjö: fälls ca 732,5 kg/år (28%)

Illustrerad zinkbalans (Sweco)



Riskbedömning

Resonemang

Riskbedömningarna påverkas inte av 
osäkerheterna vad gäller vattenflöden eller
ämnestransport då riskbedömningarna baseras 
på faktiska uppmätta värden.

Riskbedömning för ytvatten görs dels genom en 
översyn av resultat från biologiska 
undersökningar dels genom en jämförelse av 
metallhalter med HaVs bedömningsgrunder
(HVMFS 2019:25), vilka ger en uppfattning om 
vilka koncentrationer som utgör risk för
akvatiskt liv. 

För sulfat har kanadensiska riktvärden använts 
för att bedöma en eventuell miljörisk i ytvatten.

 

Flöden vid Enemossen (Sweco)



Riskbedömning

Björnbäcken (vattenförekomst)

• Björnbäcken ingår i vattenförekomsten 
Hättorpsån (Godegård). 

• Metallhalterna i Björnbäcken underskrider 
HaVs bedömningsgrunder och 
sulfathalterna underskrider riktvärdena 
avseende miljörisk. 

• Läckaget från sandmagasinen och 
Klarningssjön bedöms därför inte medföra 
risk för det akvatiska livet i Björnbäcken.

Del av Björnbäcken



Riskbedömning

Viksjön (ej vattenförekomst)

• Analyser av prov på Viksjöns vatten indikerar 
ingen eller mycket begränsad påverkan av 
Klarningssjöns vatten. 

• Halterna av kadmium, bly och koppar i Viksjön 
underskrider HaV:s bedömningsgrunder, men 
zinkhalten överskrider bedömningsgrunden 
marginellt.

• Sulfathalterna underskrider riktvärdena 
avseende miljörisk i ytvatten. Det finns vissa 
tecken på metallpåverkan i sjön (främst förhöjda 
metallhalter i fisklever), men halterna av 
aktuella metaller i vattnet samt 
bottenfaunaundersökningar indikerar 
ingen/liten risk för akvatiskt liv.

Viksjön vår 2021



Riskbedömning
Ekershyttebäcken (ej vattenförekomst)

• Ekershyttebäcken är idag recipient för processvatten.
• Överskottsvattnet utgör en stor del av bäckens 

totaltflöde. 
• Sammanställningar av vattenkemiska analyser visar 

att bedömningsgrunderna underskrids i stort för 
koppar, kadmium och bly. 

• Zinkhalterna överskrider emellertid 
bedömningsgrunderna och sulfathalterna överskrider 
de kanadensiska riktvärdena. Vidare överskrider 
maxhalter bly (2 av 13 tillfällen, i 1 av 5 punkter) 
bedömningsgrunderna. 

• Genomförda biologiska undersökningar indikerar att 
fisk inte finns i bäcken och att bottenfaunasamhället 
är påverkat. 

• Rening av överskottsvattnet skulle medföra lägre 
halter i Ekershyttebäcken.

Ekershyttebäcken



Riskbedömning

Salaån (ej vattenförekomst)

• I Salaån underskrider halterna av kadmium, 
bly och koppar HaV:s bedömningsgrunder, 
men zinkhalten överskrider 
bedömningsgrunden. 

• De biologiska undersökningar som har 
genomförts i Salaån visar att förutsättningar 
för fisk finns i ån. Bottenfaunaundersökningar 
antyder viss påverkan på 
bottenfaunasamhället, men det har skett 
förbättringar sedan undersökningarna 
startade.

Bottenfaunaprovtagning
Foto: Medins Havs och Vattenkonsulter



Riskbedömning
Forsaåsen

• Den grundvattenförekomst som påverkas av 
Ekershyttebäckens vatten är Forsaåsen (bl.a. SO4, Cd, Zn). 

• Övriga grundvattenförekomster i Forsaåsen bedöms inte 
påverkas av vatten från sandmagasinet och Klarningssjön. 

• Sulfathalterna i grundvattenförekomsten Forsaåsen 
överskrider riktvärdet för grundvatten. I den del av åsen 
där grundvattnet har konstaterats vara påverkat av 
Ekershyttebäckens vatten uttas idag inget dricksvatten för 
allmän dricksvattenförsörjning.

• Grundvattnet i en av de enskilda brunnarna i åsen bedöms 
vara påverkat av infiltrationen av bäckvatten. Zinkgruvan 
Mining har låtit borra en bergborrad brunn på fastigheten, 
för att säkerställa fastighetens dricksvattenförsörjning. 

• Påverkan skulle minskas genom installation av ett 
vattenreningsverk och processändringar.

Lantmäteriet (Forsaåsen – i turkos)



Grundvattenflöden

• I höjd med Godegård korsar Björnbäcken / 
Hättorpsån Hallsbergsåsen, som utgör 
grundvattenförekomsten och rymmer en kommunal 
vattentäkt. Björnbäckens vatten bedöms inte utgöra 
någon risk för den kommunalavattentäkten eller 
möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna i 
grundvattenförekomsten.

• Läckaget av vatten genom/under dammar kring 
sandmagasinen och Klarningssjön bedöms inte 
medföra någon risk för människor som dricker 
vatten från förekommande enskilda brunnar.

Den nedre strömmande delen av Björnbäcken.
Foto. I. Abrahamsson. 



• Nästa redovisning av genomförda och planerade åtgärder kommer att skickas 
till tillsynsmyndigheten den 27 augusti 2021.

• Samråd med tillsynsmyndigheten och övriga myndigheter planeras att hållas 
under hösten 2021. Kallelse kommer att skickas ut en månad i förväg.

Redovisning
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