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Yttrande over Zinkgruvan Mining AB:s ansokan om tillstand 
enligt miljobalken till viss andrad verksamhet i forhallande till 
gallande tillstand vid Zinkgruvan i Askersunds kommun, 
Orebro Ian 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) hat den 4 febt-uari 2022 tagit emot ovanstaende drende for 
yttrande. Mark- och miljodomstolen vid Vanersborgs tingstdtt hat gett SGU mojhghet att inkomma 
coed synpunkter coed anledning av ansokan och miljokonsekvensbesktivningen (MKB). Med anledning 
av detta vill SGU framfora foljande. 

SGU hat tidigare (2021-09-24, SGU dnr 33-1890/2021) yttrat sig i arendet. 

Svar pa SGUs tidigare stHda fragor 
I det tidigare yttrandet lyfte SGU ett antal fragor. Nedan redovisas de grundvattenrelaterade fragorna 
och SGU kommenterat (i kursivt) de svar sour SGU hat fatt. 

• 	Var ar grundvattenforekomsten i relation till paverkansomradet? 
Zinkgruvan Mining AB (so'kanden el bola get~ bar redovisat en tydlig bild. 

• 	Vat sker utsldppen (dire? back?) som direkt pavetkar grundvattenforekomsten? 
Sdkanden bar redovisat en tydlig Gild. 

• 	Hut antas vattenkvaliteten fordndtas i och coed att ny malm tillfots processen? 
So'kanden bar redovisat en trovitrdig forklaring om i stort sett ofordndrad vattenkvalitet. 

• MKB:n anger att stotst paverkan pa giundvattensystemet kan forvdntas kung ventilationsschakt 
ddr sokandes resonemang redovisar att risken for lockage till  berg ar storre. Vat £inns dessa 
riskobjekt i relation till grundvattenforekomst och brick/dike? 
SAanden bar redovisat en tydlig fdrklaring till principer fdr lokalisering som enligt ansokan medfdr liten 
kvantitativ paverka och obefintlig kvalitativ paverkan pa gntndvattes forekomsten. 

• Hut set vattenbalansen ut over diket/backen som visar pa eventuellt okat lockage till  
grundvattenforekomsten? Kan inte paverkan pa diket/backen analyseras i den upptattade 
grundvatteninodellen och redovisas i MKB:n? 
SAanden bar redovisat alt grundvattenmodellen primdrt a formades for att utvdrdera paverkan av gruvdr ft i 
berggrzrnden och att modellen ddrmed inte no'dvdndigtvis or ldmpad fdr att studera kopplingen mellan en enskild 
geologisk strtaktur ochytliga jordlager men att en vattenbalans kan gdras for ett storre geografiskt omrade. SG U 
godtar denna forklaring om gnindvattenmodellens i ppbyggnad men kommer under ndsta rubrik mer ingaende 
kommentera bola gets redovisning av vattenbalanseia ochekterna av denna. 

Vad galler de avfallshanteringstelaterade fragorna som SGU stdllde hat SGU:s synpunkter i huvudsak 
beaktats. 

Sveriges geologiska undersokning 	 Tel: 018-17 90 00 
	

Organisationsnr 202100-2528 
Box 670 
	

Webb: sgu.se  
75128 Uppsala 	 E-post: sgu@sgu.se  
Besok: Villavagen 18 



SGU Sveriges 
geologiska 
undersokning 

2022-03-17 	 Sid 2(2) 

Paverkan pa grundvattenforekomsten (Forsaasen) 
Sokanden framfor att den ytterligare grundvattenbildning som foranleds av den nya delen 
(Dalbyfyndigheten) av gruvan kommer att kompenseras av en okad gr-undvattenbildning fran ford till 
berg som i sin tur antas kompenseras av en okad grundvattenbildning fran ytvatten till  jord, forutsatt att 
ytvatten finns tillganghgt vilket sokanden visas ar fallet. SGU anser att bedomningen att ingen 
ytterligare kvantitativ paverkan kommer att ske pa Forsaasen it rimlig. 

Sokandens redovisning av vattenbalansen inom ett stone geografiskt o=a' de Oft ovan) visas att det 
kommer att ske en liten okning av grundvattenbildning inom Forsaasen fill  Dalbyfyndigheten —
redovisningen namner ca 4 m3/dag. SGU noterar fran ovanstaende resonemang att detta kommer att 
kompenseras av ett okat inflode fran ytvatten, delvis fran Ekershyttebacken som fottfarande innehaller 
forhojda halter av vissa metaller (bly, kadmium, koppar och zink) samt sulfat. SGU kan darfor 
konstatera att det finns en mojhghet att den kemiska belastningen pa Forsaasen kan komma att oka. 
Ansokan behover kompletteras med en berakning/modellering av den kemiska belastningen i 
forhallande till beslutade miljokvalitetsnormer och forsamflngsforbudet. Effekter av den eventuella 
reningsarlaggningen for metallutslapp till Ekershyttebacken (enhgt ansokan firdigstalld under kvartal 4, 
2021), kan inga i belastnings-besktivningen. Aven permanent utbyggd aterforingsvattenrening efter 
provotiden (2026) boy beaktas vid berakning av den totala fororeningsbelastningen pa Forsaasen over 
tid. 

Sammanfattningsvis menar SGU att ansokan behover innehalla en tydhgare redovisning av 
massbalansen for metaller och sulfat vad galler den eventuella okade belastningen pa Forsaasen. 
Paverkan pa grundvattenforekomstens kemiska status behover redovisas tydhgt. Enligt SGU finns stora 
delay av underlaget for denna redovisning redan framtaget i Bilaga K4 (Vatten- och amnesbalans, inkl. 
riskbedomning ayseende utslapp och lackage fran sandmagasinet och klarningssjon) saint i aktbilaga 19 
(Redovisning 19 nov, 2021). NHtnnda bilagor innehaller uppgifter ofn flode for Ekershyttebacken, 
massbalans for olika amnen saint formodad reningseffekt vid sedan genomforda processforsok vill,--et 
visar pa forutsittningarna for de mobila reningsanlaggningarna. Massbalansen behover dock 
sammanstallas tydligt i ansokan sa att paverkan pa miljokvahtetsnotmer och forsamringsforbudet kan 
utvarderas. 

Beslut i detta arende hat fattats av t.f. avdelningschefen Ildiko Antal Lundin. 

I den slutliga handlaggningen av irendet hat aven statsgeologerna Bjorn Holgersson och Carola 
Lindeberg deltagit. Utredaren Peter Akerhammar hat varit foredragande. 

Ildiko Antal Lundin 

Peter Akerhammar 
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