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Samrad — aterstart av verksamheten i Dannemora gruva 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) hat den 7 mars 2022 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Dannemora Iron AB, som ar ett dotterbolag till Grangesbetg Exploration Holding AB, 
planerar att ateruppta gruvdriften i Dannemora. SGU hat getts mojhghet att yttra oss over 
samradshandlingen. Med anledning av detta vill SGU framfora foljande 

SGU hat tidigare yttrat sig i ett angransande arende, SGU dnr 33-2022/2021, pa remiss fran 
Osthammars kommun. Fragestallningen rorde da anmalan om bordedning av avloppsvatten fran 
Dannemora gruva. I korthet kunde da konstateras att SGU inte holl med sokanden om att utpumpat 
vatten skulle rora sig om annat an grundvatten och SGU menade att fragestallningen den gangen skulle 
rora sig om grundvattenbordedning i lagens mening. 

Grundvattenfragor 
SGU noterar att 91-undvattenfragan ska omhandettas i framtagande av ansokningshandling och 
nidjokonsekvensbeskrivning (MKB). Samradshandlingen anger att det pagar Eltundersokningar och 
omfattande geohydrologiska tester samt modellering av den tankta gruvans paverkan. Vidare anges att 
den kommande MKB:n kommer att redovisa paverkansomradets bedomda yttre grans som avgransar 
det omrade dar en grundvattensankning sker och dar stromningsforhallandena andras i riktning mot 
gruvan. 

Vidare anges i samradsunderlaget att gruvan ska vara "mycket tort". Influensomradet sags bli tdrnhgen 
begiansat beroende pa det ringa inflodet av grundvatten. Samradshandhngen anger siffran ca 10 liter/s 
vilket skulle motsvara ca 860 m3/dygn. SGU vill stalla denna siffra i relation till den uppgift som 
framkom vid ansokan av bordedning av avloppsvatten (SGU dnr 33-2022/2021) dar det framkom att 
bordedning av inrinnande vatten skulle rora sig om ca 2000 m3/dag. Visserligen hade sokanden den 
gangen en annan definition av det inlackande vattnets ursprung an vad SGU framforde. SGU menar nu 
att ansokan pa ett mycket tydhgt satt behover redovisa siffror fot formodat inlackage av grundvatten. 

SGU noterar att samradshandlingen redovisar paverkan pa miljokvahtetsnotmer for omgivande 
ytvattenrecipienter. Gi-undvattenforekomsterna WA79438584 Dannemora och WA17811458 Norrasen 
namns ocksa men det finns ingen diskussion om gi-undvattenforekomsternas miljokvahtetsnormer. 
SGU konstateras att bada forekomster hat god kemisk grundvattenstatus och otillfredsstallande 
kvantitativ status. Miljokvahtetsnormen anger god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. 
SGU menar att ansokan och MKB behover fokusera pa verksamhetens paverkan pa grundvattnets 
miljokvahtetsnormer pa ett tydhgt sdtt. 

Ovrigt 
Omradet omkring Dannemoragruvan at av SGU utpekat som riksintresse for vardefulla amnen eller 
material enhgt 3 kap. 7 § mAjobalken. Detta namns ocksa i handlingarna. 
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Beslut i detta arende hat fattats av avdelningschefen Kaj Lax. 

I den slutliga handlaggningen av arendet hat aven statsgeologen Bjorn Holgersson deltagit. Uttedaren 
Peter Akerhammar hat varit foredtagande. 
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