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Här kommer mitt yttrande angående den tänkta gruvan i Norra Kärr.
Vilket jag helt avråder till.
 
Hälsningar
Bo Håkansson
Karpstigen 2
573 91 Tranås
070 2654 224
bo.thomas.hakansson@telia.com
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Från:                                  "Marianne" <marianne.dahlgren@tele2.se>
Skickat:                             Fri, 13 Apr 2018 09:24:13 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               543-2029-18 skrivelse

Länsstyrelsen i Jönköping län 
551 86 Jönköping 
 
Yttrande över kompletterad miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till Tasman 
Metals AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1.
 
Jag som yttrar mig 
 
Marianne Dahlgren 
Krämarp 6
573 91 Tranås
 
Jag anser att Länsstyrelsen i första hand ska avstyrka ansökan och i andra hand begära 
ytterligare kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen 
 
Skäl 
Jag är delägare i Sjövikens Samfällighetsförening som har vattenrättigheter i Sjön Sommen, jag 
är också permanentboende i området. När ett dammbrott sker i gruvan kommer slam och 
förgiftat vatten att strömma ner i Sjön Noen och vidare i Svartåns vattensystem där sjön 
Sommen finns och vidare i Motalaströms vattenområde. Miljökonsekvenserna blir då 
oöverskådliga för Sommen och Vättern vilka också är dricksvattentäkter för många orter i 
området. 
Tranås Kommun har också sjön Sommen som dricksvattentäkt.
Sjön har också en betydande röding stam.
Sjön Sommen kommer att bli oanvändbar för rekreation och friluftsliv för överskådlig tid.
Påverkan av sjösystemet kommer också att ske med tanke på processvatten som kommer att 
konstant läcka ut i vattendragen om gruvan kommer till stånd.

En undran som jag också har är hur man kan lämna tillstånd för en gruva typ Norrakärr med 
tanke på dess placering. Personer insatta i liknande ärenden säger att man inte lägger en 
vattentäkt nedanför en gruva, men det går tydligen bra att lägga en gruva ovanför en 
vattentäkt. Detta borde ju enligt sunt förnuft gälla även gälla här.

I området finns också Natura 2000 områden.

Jag hoppas att vi inte skall under en kort tidsperiod förstöra så mycket natur som möjligt, när 
det aldrig går att återställa.
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Från:                                  "Marianne" <marianne.dahlgren@tele2.se>
Skickat:                             Fri, 13 Apr 2018 09:26:15 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               543-2029-18 skrivelse

Länsstyrelsen i Jönköping län 
551 86 Jönköping 
 
Yttrande över kompletterad miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till Tasman 
Metals AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1.
 
Jag som yttrar mig 
 
Bo Dahlqvist
Krämarp 6
573 91 Tranås
Telefon 0704163055
 
Jag anser att Länsstyrelsen i första hand ska avstyrka ansökan och i andra hand begära 
ytterligare kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen 
 
Skäl 
Jag är delägare i Sjövikens Samfällighetsförening som har vattenrättigheter i Sjön Sommen, jag 
är också permanentboende i området. När ett dammbrott sker i gruvan kommer slam och 
förgiftat vatten att strömma ner i Sjön Noen och vidare i Svartåns vattensystem där sjön 
Sommen finns och vidare i Motalaströms vattenområde. Miljökonsekvenserna blir då 
oöverskådliga för Sommen och Vättern vilka också är dricksvattentäkter för många orter i 
området. 
Tranås Kommun har också sjön Sommen som dricksvattentäkt.
Sjön har också en betydande röding stam.
Sjön Sommen kommer att bli oanvändbar för rekreation och friluftsliv för överskådlig tid.
Påverkan av sjösystemet kommer också att ske med tanke på processvatten som kommer att 
konstant läcka ut i vattendragen om gruvan kommer till stånd.

En undran som jag också har är hur man kan lämna tillstånd för en gruva typ Norrakärr med 
tanke på dess placering. Personer insatta i liknande ärenden säger att man inte lägger en 
vattentäkt nedanför en gruva, men det går tydligen bra att lägga en gruva ovanför en 
vattentäkt. Detta borde ju enligt sunt förnuft gälla även gälla här.

I området finns också Natura 2000 områden.

Jag hoppas att vi inte skall under en kort tidsperiod förstöra så mycket natur som möjligt, när 
det aldrig går att återställa.
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Från:                                  "Elinor Alfredsson" <Elinor.Alfredsson@bergsstaten.se>
Skickat:                             Fri, 13 Apr 2018 14:40:57 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               543-2029-18 Yttrande avseende ansökan för området Norra Kärr K nr 1
Bilagor:                             yttrande norra kärr k nr 1.pdf

Bifogar yttrande från Kirsten Ekström som inkom till Bergsstaten 20180328
 
Elinor Alfredsson, jurist/legal advisor
Bergsstaten
Varvsg. 41
972 32 Luleå
tel 0920- 23 79 17
elinor.alfredsson@bergsstaten.se
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Från:                                  "Thomas Gunnarson" <tg.edared@gmail.com>
Skickat:                             Sun, 15 Apr 2018 09:41:29 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               543-2029-18 Tasman
Bilagor:                             Tasman.pdf
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Från:                                  "Morgan-Ingela Andersson" <lillakrokek@hotmail.com>
Skickat:                             Sun, 15 Apr 2018 20:29:48 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Morgan-Ingela Andersson" <lillakrokek@hotmail.com>;"Registrator" 
<registrator@riksrevisionen.se>
Ämne:                               543-2029-18 Yttrande till bergsstaten gällande Norra Kärr
Bilagor:                             Bilaga 5 REE - Potential för utvinning i Malmfälten av 2015-09-04. Rev 
3[1][1][1].pdf, Bilaga 2 Norra Kärr - Brytning av REE [17].pdf, Bilaga 3 NORRA KÄRR PROJEKTET - STOR 
SKANDAL ATT INGA SAMRÅD HÅLLITS MED BERÖRD ALLMÄNHET OCH SAKÄGARE (5).pdf, Bilaga 4.2018-
04-08 LED-Tasmet AB o.Tasman Metals Ltd. - Obesvarade frågor Frågor.pdf, Bilaga 6 
BrevBergmästaren20180119.pdf, Bilaga 7 Registerblad NRO06009 NORRA KÄRR.pdf, 
Tillsynsrapport0010.pdf, Bilaga 1VartarVattnetVägen20180228103441531KartaSwanström[8].pdf
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 1 

Tasmet AB/ Tasman Metals Ltd. 
Skolallén 2B 
821 41 BOLLNÄS 
 
 
 
Begär härmed svar av Tasmet AB/ Tasman Metals Ltd. på följande frågor: 
 
1.1 Sällsynta jordartsmetaller, REE, är oftast förknippade med förhöjda nivåer/halter av 

torium och/eller uran. Kan Tasman Metals Ltd./Tasmet AB bekräfta att det inte finns 
torium över 6 PPM och/eller uran över 2,8 PPM  i den tilltänkta gruvans berggrund och 
malm i Norra Kärr? 

 
1.2 Hur stor mängd/vikt torium, uran respektive bly kan maximalt tänkas finnas i de årligen 

brutna berg och malmmassor i Norra Kärr? 
 
1.3 Om förhöjda halter av torium och/eller uran finns i den tilltänkta gruvans berggrund och 

malm i Norra Kärr hur avser Tasman Metals Ltd./Tasmet AB, att då hanterar och isolera 
de förhöjda halterna av torium och/eller uran på ett garanterat säkert sätt för att under 
gruvans livstid och därefter skydda skyddsvärda ekologiska system och organismers 
biologiska liv? 

 
1.4 Om det finns förhöjda halter av torium och/eller uran i Norra Kärr fyndigheten vilka 

strängare avfallshanterings standarder/regler är Tasman Metals Ltd./Tasmet AB redo att 
uppfylla för att även garantera, att bl.a. urlakning av radioaktiva och andra toxiska ämnen 
till naturen/miljön inte under den planerade gruvans livstid och därefter kan komma att 
ske, även med beaktande av mycket kraftig nederbörd med översvämningar inom 
gruvområdet som följd, då brytning och utvinning av REE ur berggrunden/malmen i 
Norra Kärr med låga halter innebär att mycket stora mängder/massor berg/malm 
innehållande förhöjda halter av torium och/eller uran måste brytas, krossas och lagras?  

 
Notera, att verksamhet för utvinning av REE inte kan jämföras med någon annan typ av 
mineralutvinning inkl. deras avfallshantering!   

 
1.5 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att extrahera torium och/eller uran t.ex. i 

processen från urlakningslösningen (PLS)? Om torium och eller uran av Tasman 
Metals Ltd./Tasmet AB kommer att extraheras i någon av ingående enhetsprocesser, 
uppge då i vilken av dessa enhetsprocesser och hur detta kommer att ske. 

 
1.6 Vänligen uppge om förhöjda halter av torium- och/eller uranisotoper i Norra Kärrs 

berggrund någonsin av Tasman Metals Ltd./Tasmet AB och/eller deras ev. partners 
kommer att utvinnas och/eller förädlas i Sverige, som en produkt och/eller biprodukt. 

 
2. Hur stor maximal årlig produktion av dysprosium (Dy) avser/planerar Tasman Metals 

Ltd./Tasmet AB att producera under Norra Kärr gruvans livstid?  
 
3.1 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att förlägga några ingående enhetsprocesser 

utanför Sverige och i så fall vilka?  
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3.2 Om Tasman Metals Ltd./Tasmet AB planerar/avser att förlägga någon eller några av 
ingående enhetsprocesser utanför Sverige uppge i såfall varför Tasmet AB i sin ansökan 
om bearbetningskoncession också angivit, att ansökan ”omfattar framtida anläggningar”? 

 
3.3 Hur många enskilda RE-Element avser Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att processa i 

Norra Kärr och/eller utanför Sverige? 
 
4.1 Håller Tasman Metals Ltd./Tasmet AB med om att toxiciteten och dess 

miljökonsekvenser vid utvinning av REE inte är helt förstådd av den närmast berörda 
allmänheten? 
 

4.2 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB att åta sig, att öka allmänhetens kunskap och 
förståelse för toxicitet vid utvinning av REE-oxidmineraler, så att förebyggande åtgärder 
kan vidtas för oförutsedda miljökonsekvenser? 

 
5. Kan Tasman Metals Ltd./Tasmet AB under den tid som gruvverksamheten i Norra Kärr 

pågår och därefter garantera, att verksamheten inte kan komma att förorena/skada Vätterns 
vatten/vattenkvalitet och andra vattentäkter samt andra livsmiljöer och organismers 
biologiska liv? 
 

6. För mineraliseringar innehållande LREE, har Tasman Metals Ltd./Tasmet AB 
rapporterat/informerat om sannolikheten för och möjliga inverkan, att upplösningen av bl.a. 
karbonatmineral kan frigöra sällsynta jordartsmetaller (REE) i miljön?

 
7.1 Kommer Tasman Metals Ltd./Tasmet AB:s Norra Kärr REE projekt att generera fluor, 

gasbelastat stoft och/eller svaveldioxid? 
 

7.2 Om svaret på någon av ovanstående i 7.1 är ja, förklara hur mycket kommer att 
genereras/produceras samt uppge de potentiella effekterna på människors och djurs 
hälsa samt effekterna på andra livsmiljöer och organismers biologiska liv. 

 
2012-09-30 
 
Claes-Erik Simonsbacka 
incon@telia.com 
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     2018-01-19 

 
Bergsstaten  

Varvsgatan 41  

972 34 Luleå 

 

Angående fortsatt prövning av ansökan om 
bearbetningskoncession för Norra Kärr nr 1, Gränna kommun 

Vad gäller den planerade gruvverksamheten vid Norra Kärr finns ett stort antal 

sakägare som kan komma att utsättas för skada och olägenhet på grund av 

verksamheten. Även miljöorganisationer ingår i den berörda allmänhet som omfattas 

av Århuskonventionens bestämmelser.  

Vid kontakt med Bergsstaten i rubricerat ärende har jag fått besked om att 

myndigheten ännu inte beslutat om man avser bereda den berörda allmänheten 

möjlighet att yttra sig över den komplettering av beslutsunderlaget som Tasman 

Metals AB inkom med 15 januari 2018. 

Med anledning av detta vill jag som juridiskt ombud för ett flertal sakägare samt tio 

miljöorganisationer framföra följande.  

Gruvverksamhet omfattas av Århuskonventionen1 (se bl a p 16 om dagbrott i 

konventionens bilaga 1). Enligt konventionen ska varje part sörja för att allmänhetens 

deltagande sker på ett tidigt stadium, när alla alternativ är möjliga och allmänheten 

kan delta på ett meningsfullt sätt. Enligt art 6 i konventionen ska den berörda 

allmänheten i beslutsprocesser om miljön på ett tidigt och lämpligt stadium 

informeras om bland annat allmänhetens möjligheter att delta. Vidare ska 

Page 75 of 86Page 75 of 86



GBH MILJÖRÄTT, HARVVÄGEN 20, 744 31 HEBY, 0763-226124   
GBHMILJORATT@GMAIL.COM 2 

 

allmänhetens deltagande i beslutsprocessen innefatta en möjlighet att skriftligen 

eller, i förekommande fall, vid en offentlig utfrågning eller ett offentligt möte med 

sökanden lämna alla synpunkter, upplysningar, analyser eller åsikter som den anser 

vara av betydelse för den föreslagna verksamheten. 

Gruvverksamhet omfattas även av det s k MKB-direktivet (Bilaga 1 p 19). Enligt art 6 

p 1 och p 2 detta direktiv ska samråd hållas med berörda myndigheter samt 

allmänheten bland annat för att säkerställa Århuskonventionens krav på tillgång till 

miljöinformation och allmänhetens deltagande. Enligt art 6 MKB-direktivet ska det 

fastställas rimliga tidsramar som ger tillräckligt med tid för att informera allmänheten 

och för den berörda allmänheten att förbereda sig och på ett effektivt sätt delta i 

beslutsprocessen på miljöområdet. MKB-direktivet har ändrats ett flertal gånger, 

senast genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 

2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av 

vissa offentliga och privata projekt (kallat ändringsdirektivet). Genom 

ändringsdirektivet ställs bland annat krav på att även lokala och regionala 

myndigheter ska delta i samråden (artikel 6.1). En annan nyhet är att allmänheten 

ska få den information som avses i artikel 6.2 elektroniskt via minst en central portal 

eller lättillgängliga kontaktpunkter på lämplig förvaltningsnivå. Det införs dessutom en 

ny tidsram som anger att den berörda allmänheten i vart fall ska få 30 dagar på sig 

att komma in med synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen (artikel 6.7). Syftet 

med den sistnämnda bestämmelsen är att säkerställa allmänhetens möjlighet till 

effektivt deltagande i tillståndsprocessen. 

Den första januari i år trädde nya svenska bestämmelser i kraft vad gäller 

miljöbedömningar, främst för att uppfylla kraven i EU-rätten. Dessa innebär ett helt 

nytt kapitel 6 i miljöbalken, en ny förordning om miljöbedömningar samt ändringar i 

bland annat minerallagen. I ärenden om beviljande av koncession ska numera en 

specifik miljöbedömning göras och information lämnas och samordning ske enligt 6 

kap 28-46 §§ miljöbalken. Äldre föreskrifter gäller dock enligt 

övergångsbestämmelserna för handläggningen och prövningen av ärenden som har 

inletts före ikraftträdandet. Detta senare gäller således i nu aktuellt ärende.  

Jag vill dock i sammanhanget understryka vikten av principen om fördragskonform 

tolkning. Denna innebär att svenska myndigheter i möjligaste mån ska tolka 
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nationella lagar på ett sätt som är förenligt med för Sverige bindande internationella 

överenskommelser. EU:s fördrag står normhierarkiskt över svensk rätt, såsom 

minerallagen. Om en svensk myndighet finner att en nationell bestämmelse strider 

mot en EU-rättslig bestämmelse ska myndigheten inte tillämpa den nationella 

bestämmelsen.

Bergmästaren har i detta ärende att göra en sådan fördragskonform tolkning av

minerallagens bestämmelser. Det kan inte rimligen innebära några svårigheter att 

mot bakgrund av de internationella bestämmelserna samt de svenska 

bestämmelserna särskilt efter lagändringen tolka minerallagen på sådant sätt att den 

berörda allmänheten (i Århuskonventionens bemärkelse) bereds möjlighet att yttra

sig över ansökan och den kompletterade MKB:n innan Bergmästaren fattar beslut

angående bearbetningskoncessionen. Berörd allmänhet är enligt Århuskonventionen 

den allmänhet som berörs eller kan beröras av eller som har intresse av ett beslut på 

miljöområdet. Icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd och som uppfyller 

de krav som uppställs i nationell rätt anses alltid ha ett sådant intresse. I detta ärende 

ingår i den berörda allmänhet samtliga personer som kan komma att utsättas av 

olägenheter av gruvverksamheten inkluderande avfallsupplag, sandmagasin etc.

Även samtliga av de miljöorganisationer jag företräder utgör sådan berörd allmänhet 

som har rätt att yttra sig (NF Östergötlands län, NF Skaraborgs län, NF Örebro län,

NF Jönköpings län, NF Vadstena, NF Motala, NF Askersund, NF Ödeshög,

Fältbiologerna och Urbergsgruppen Grenna).

En sådan fördragskonform tolkning av minerallagen kan skapa förutsättningar för

högre kvalitet i prövningen och ett bättre underlag samtidigt som en tydlig process 

underlättar för allmänheten att tillvarata sitt intresse av insyn och delaktighet. Detta 

minskar också risken för senare krav på kompletteringar och för överklaganden.

Dag som ovan

Gunilla Högberg BjörckGuGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG nilla Högbereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee g BjBjBjBjBBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjBjjBjBjBjBjBBjBjBjBjBjBjBjBjjBjBjBjjBjBjBBBjBjBjBjBjBBjBjjjBjBjBjBBBBBBBjBBBjBBBBjBjjjBBBBBBBBBBBBBBB örck
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REGISTERBLAD 
 
OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD I JÖNKÖPINGS LÄN 
 
NRO06009 NORRA KÄRR 
 
Kommun: Jönköping (80) 
 
Kartor: 7ENO 7E 8f 
 
Areal: 41 ha 
 
Naturgeografisk region: 13 Sydsvenska höglandets centrala och östra delar 
 
Kust/havsregion: - 
 
Regionindelning för sjöar och vattendrag: - 
 
Agrara kulturlandskapsregioner: - 
 
Landskapsformer: 3 Kullig terräng med relativ höjd 20-50 meter 
 
Riksvärde 

Bergart 

Mineral 

 
Värdeomdöme: Norr Kärrområdet har en för landet sällsynt berggrund bestående av alkalina 
bergarter, bl.a. nefelinsyenit. Området har mycket höga vetenskapliga värden. 
 
Huvudkriterier: E 
 
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av området kräver att det skyddas från bergtäkt, 
gruvdrift, väganläggningar eller andra anläggningar, bebyggelseexploatering samt borttagande av 
bergarter och mineral. 
 
Säkerställande och internationell status: - 
 
Områdets huvuddrag: På gränsen till Östergötlands län, ca 10 km norr om Gränna och ca 3 km 
från Vätterns strand, ligger Norra Kärrområdet. Området sträcker sig in i Östergötlands län. Norra 
Kärrområdet har en ovanlig berggrund bestående av alkalina bergarter. Huvudbergart i det ovala 
massivet är grännait. Dessutom förekommer lakarpit, pulaskit, kaxtorpit samt en fenitzon som är 
25–100 m. bred. Grännaiten består huvudsakligen av alkalifältspat, nefelin, ägerin, eudialyt och 
katepleit. Lakarpitens huvudmineral är arvedsonit, albit, nefelin; medan kaxtorpiten består av 
pektolit, eckermanit, ägerin och nefelin. Fenitiseringen innebär en omkristallisation av 
fältspaterna, varvid mikroklin ersätts med albit.  
 
Anmärkningar: se även 0503 Östergötlands län, Ödeshögs kommun 
 
Referenser: 
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I bifogad fil finner ni vårt yttrande

MVH/Pierre Ländell
Landsbygdspartiet oberoende (LPo) Östergötland
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     2018-04-10 

Att:      

Länsstyrelsen i Jönköpings län    

551 86 Jönköping 

 

Erinran angående Bergsstatens Kungörelse 2018-03-08 
 

Gruvdrift i Norra Kärr är EJ Tillåtlig enligt minerallagen 4 kap 2§ 

Fyndighetens belägenhet och art gör det ytterst olämpligt att sökanden beviljas koncession. 

För vattenförsörjning finns tillståndsgivna uttag från Vättern om 4400 l/s, varav 1400 l/s för 
kommunal vattenförsörjning. Av de tillåtna uttagen utnyttjas 1700 l/s varav 830 l/s för 
kommunal vattenförsörjning. De största uttagen för kommunal vattenförsörjning har 
Jönköping med 360l/s samt Skaraborgs Vattenverksförbund med ca 260l/s till Borgunda 
vattenverk. Vattenuttagen till Borgunda och Motala vattenverk återföres ej till Vättern och 
därmed finns inget naturligt kretslopp. En påverkan av vattenkvaliteten i form av 
metallurlakning får därigenom en betydande miljöpåverkan. 

Sveriges årsmedeltemperatur beräknas under åren 2071-2100 öka med mellan 2,5 och 
4,5®C. Temperaturhöjningen beräknas bli högre i vatten än i luft vilket kan påverka 
vattenkvaliteten. Nederbörden beräknas öka i takt med klimatförändringen. I Sverige 
beräknas nederbörden öka med mellan 10-20% det närmaste seklet och största 
nederbördsökningen blir under vinterhalvåret (SMHI 1, 2010-07-02). Detta leder till ökad risk 
för urlakning dvs. att vatten och föroreningar rinner längre ut i Vättern. 

Vättern är en unik dricksvattenresurs och mycket känslig för föroreningar eftersom 
omsättningshastigheten är extremt låg (Under 60 år). Skulle vattnet förorenas tar det därför 
mycket lång tid innan genomströmning och utspädning eliminerar föroreningen. Vättern 
räknas som en Källsjö och därmed som ett grundvatten (under jordytan), trots att det är en 
sjö (i och med att ytan ligger ovan jord). Ytvatten renas lättare än grundvatten och det är 
ytterst osannolikt att ett 7,5 kvadratkilometers industriområde inte skulle påverka Vätterns 
vattenkvalitet. 
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Om brytning beviljas skulle minst 90 procent bli slaggprodukter för deponi. Att malmen som 
Tasman Metals framhåller är ”ren” betyder inte att utvinning och deponering av gruvavfall är 
ofarlig. Vid anrikning av malmen beskriver Tasman Metals att de avser att använda sig av 
magnetseparering. Vid magnetseparering utvinns inte Zirkonium, niob eller hafnium utan de 
hamnar i restprodukten som är tänkt att ”lagerhållas” för framtida utvinning. Lagerhållning 
av så stora mängder gruvavfall torde i allra högsta grad utgöra en stor risk för urlakning och 
förorenat vatten. Troligen måste Svavelsyra användas för utvinning av sistnämnda mineral 
och det i sig utgör ytterligare risker för urlakning till omgivande vattenmiljö. 

En gruvdrift i Norra Kärr kan inte förenas med opåverkad dricksvattenkvalitet och det är 
därmed oförenligt med samhällets villkor att bevilja bearbetningskoncession i området. 
Lagliga förutsättningar för gruvdrift finns alltså inte. 

 

 

Landsbygdspartiet oberoende (LPo), Östergötland 

Pierre Ländell 

Pierre.landell@gmail.com 
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