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Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession enligt mineralla-

gen för Norra Kärr K nr 1 
Stbn/2018:98  429 

 

Ärende 

Jönköpings kommun har tagit emot en remiss från Länsstyrelsen gällande an-

sökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för Norra 

Kärr K nr 1, Jönköpings kommun. Kommunens yttrande ska avse tillämpning-

en av 3 och 4 kap. miljöbalken samt bedömning av den till ansökan bifogade 

miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 

bland andra stadsbyggnadsnämnden.  

Efter dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 22 februari 2016 (mål 2047-

14) återförvisades ärendet till Bergsstaten för ny handläggning. Ärendet över-

lämnades till Länsstyrelsen för samråd enligt 8 kap. 1 §, Minerallag (1991:45) 

avseende tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken. Bergsstaten, en myn-

dighet inom SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) beslutar om koncess-

ionen efter yttrande från länsstyrelsen som i sin tur remitterar till kommunen. 

Koncession erhölls 2013 men regeringens beslut upphävdes senare av Högsta 

förvaltningsdomstolen. Domstolen hävdade bland annat i domskälen att: 

”Av EU-domstolens praxis framgår att den nationella myndighetens prövning ska 

omfatta alla aspekter av planen eller projektet, som enskilt eller i kombination 

med andra planer eller projekt, kan få konsekvenser för ett område. Utredningen 

ska ge förutsättningar för en fullständig, exakt och slutlig bedömning” 

 

Sammanfattning 

Med beaktande av Miljöbalkens kapitel 2 § 6 samt 3:e och 4:e kapitlen framgår 

att ansökan inte behandlar ett antal upptagna risker och konsekvenser med en 

gruvverksamhet. Stadsbyggnadskontoret anser inte det lämpligt att anlägga och 

driva gruvverksamhet i området då riskerna av miljö- och hälsoskäl är för 

höga. Kontoret anser också att en gruvverksamhet innebär en alltför storskalig 

omvandling av landskapet, en storskalighet som är helt främmande för Södra 

Vätterbygden, som har bebyggelse, natur- och friluftsvärden. 
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Riktlinjer i Jönköpings kommuns Översiktsplan 2016 som rör området och 

dess verksamhet har ej beaktats i ansökan.  

 

Ansökan belyser i mycket liten utsträckning eller inte alls påverkan på eller 

risker för viktiga allmänna intressen, inkluderande de så kallade riksintressena 

upptagna i Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel. Det rör i synnerhet naturvård, 

totalförsvaret, yrkesfiske, friluftsliv och det allra viktigaste vattenförsörjning.  

 

Räddningstjänsten anser att ett antal synvinklar saknas i ansökan och bör tas 

upp i detta skede inför bedömningen av mark- och vattenanvändning. Det rör 

riskerna kring brandfarliga och farliga kemiska produkter samt radioaktiva 

ämnen, transporter av farligt gods mellan E4:an och anläggningarna, att ana-

lyser av möjliga riskscenarier bör utredas oavsett risk då påverkan riskerar att 

bli mycket stor samt att dricksvattenförsörjning ur krisberedskapsperspektiv 

inte har beaktats. Risken för och konsekvensen vid dammbrott eller sabotage 

har ej utretts. 

 

Riskerna med gruvverksamheten är avsevärt höga för uppkomst av irreparabla 

skador på framför allt dricksvattenförsörjning, totalförsvar och naturvärden. 

Därigenom kan inte gruvverksamhet på den avsedda platsen anses vara en 

lämplig markanvändning. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

råda länsstyrelsen och Bergsstaten att avstyrka ansökan om bearbetningskon-

cession. 

 

 

Bakgrund  

Området där mineraltillgång finns i markytan eller med relativt tunt jordlager 

är ca 400 m brett öst-västligt och drygt 1 km långt i nord-sydlig utsträckning. 

Det ligger huvudsakligen i Gränna socken på ett relativt platt område omgivet 

av vissa höjder och även sänkor vid sjöar och vattendrag. Höjden ö h är ca 200 

och en mindre del av fyndigheten finns i Östergötland, Ödeshög kommun. An-

sökan gäller enbart för området i Jönköpings kommun. I sin centrala del är av-

ståndet från sökt koncessionsområde ca 500 m till E4:an och 1,5 km till Natura 

2000-området Vättern. Norra Kärr är riksintresse för natur, riksintresse för mi-

neralutvinning samt till viss del riksintresse för vindbruk.  

 

Området är beläget inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna, ett biosfärom-

råde som utsågs 2012 av UNESCO. Det finns dock inga bestämmelser eller 

lagar kopplade till ett biosfärområde utan det är snarare ett sätt att arbeta för en 

hållbar utveckling. 

 

Kompletteringen från företaget visar att den sammanlagda ytan för dagbrott, 

gråbergsupplag, klarningsmagasin och sandmagasin med tillhörande kanaler, 

vägar mm kommer att innebära att ett område på 6 – 10 km
2
 tas i anspråk av 

verksamheten, varav sandmagasinet med lakningsresterna från utvinningen, 

efter 20 år beräknas ha en största yta av 1,75 km
2
. Även andra kommuner be-

rörs: Ödeshögs, Tranås samt Aneby då processvattnet från verksamheten före-

slås avrinna via Adellövån ner till Noån och Noen. Sandmagasinet placeras i 

Tranås kommun tvärsöver vattendelaren mellan Vätterns och Svartåns avrin-
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ningsområden. Verksamhetsområdet är dock huvudsakligen beläget i Jönkö-

pings kommun, med dagbrott, gråbergsupplag och delar av utjämningsdam-

men. 

Leading Edge Materials vill utvinna lantan och lantanider, zirkonium, niobium, 

yttrium och nefelinsyenit, flertalet sällsynta jordartsmetaller, i Norra Kärr i 

Gränna socken och har sedan 2009 haft undersökningstillstånd för detta om-

råde. Efter undersökningar genom bland annat provborrningar har man bedömt 

att fyndigheten är en av de fyra största i världen med avseende på så kallade 

tunga jordartsmetaller. Användningsområdena är framför allt till ny teknik i 

form av vindkraftverk, datorer, smarta mobiler, el/hybridbilar mm. Zirkonium 

används bland annat i kärnkraftsindustrin för att kapsla in bränslestavar. Plat-

sens geografi och fyndighetens tillgänglighet gör det enligt företaget möjligt att 

påbörja en storskalig utvinning av dessa jordartsmetaller. Företaget har borrat 

49 borrhål 200 m ner i berget och ser inget slut på fyndigheten som fortsätter i 

50 – 70 graders vinkel västerut parallellt med Vättern. Utanför brytningsområ-

det tillkommer stora ytor för gråbergsupplag, industriområde, sandmagasin, 

utjämningsdamm och sedimentationsdamm. Den totala ytan för gruva och an-

läggningsområden under en 20-årsperiod uppges i den ursprungliga ansökan bli 

ca 2,5 km
2
, ej medräknat ytan mellan områdena.  

 

Vid ansökan om bearbetningskoncession sker ingen prövning enligt hela Mil-

jöbalken (MB) utan i huvudsak behandlas endast kapitlen 3 och 4 angående 

hushållning av naturresurser. Även kapitel 2 § 6 kan anses tillämplig då den 

gäller val av plats för en verksamhet. Kommunen har att ta ställning till, om 

möjligt, vilka riksintressen som bör prioriteras före de andra. Är utvinning av 

mineral en bra hushållning med naturresurserna? Vad innebär det för risker och 

vad blir konsekvenserna? Att ett företag får bearbetningskoncession innebär att 

man har ensamrätt på fyndigheten i 25 år. Även 6 kap i MB, Miljökonsekvens-

beskrivningar och annat beslutsunderlag behandlas i detta skede dels som tidi-

gare för själva dagbrottsområdet och efter domen kommer även områdena för 

processerna, avfall, reningssteg etc. att ingå. En prövning enligt hela MB (dock 

inte kapitel 3 och 4 som enbart görs i detta skede) görs dock först vid till-

ståndsansökan enligt MB till Mark- och miljödomstolen.  

I området finns ett antal riksintressen: för mineraler och värdefulla ämnen, 

naturvård och delvis för vindbruk direkt i anslutning till ansökt område. Vät-

tern är skyddad i 4.e kapitlet MB med avseende på turism och friluftsliv, sär-

skilt det rörliga friluftslivet och Vättern i sig är även riksintresse i form av Na-

tura 2000-område i EU:s nätverk av skyddade områden. Även många andra 

Natura 2000-områden i och utanför Jönköpings kommun berörs av verksam-

heten. Vättern är riksintresse för yrkesfiske. E4:an som närmast är belägen ca 

hundra meter längs med koncessionsområdet är riksintresse för kommunikat-

ioner. Vattenanläggningarna Brunstorp och Häggeberg i Jönköpings kommun 

för dricksvattenuttag vid Vättern är också riksintressen. För totalförsvaret är 

dricksvattenförsörjningen och därigenom Vätterns dricksvattenproduktion, 

riksintresse 

Vättern är en klarvattensjö som har egenskaper närmast som en fjällsjö med ett 

unikt djurliv med glacialrelikter som storröding, vitmärla och skorv vilka är 

kvarvarande arter från dess tid som ishav. Ca 300 000 människor får dricksvat-

ten från Vättern varav en stor del i Jönköpings kommun. I framtiden, troligen 
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om 10 – 20 år, kommer möjligen ca 600 000 personer att använda Vättern som 

vattentäkt då Närkekommuner i samverkan förväntas leda dricksvatten från 

Vättern inom en relativt nära framtid. 

Riksintresset för värdefulla ämnen i Norra Kärr fastställdes 1994 och har, då 

intresset för att fyndigheter med sällsynta jordartsmetaller ökat markant på 

sistone, detaljavgränsats 2011 av Statens Geologiska Undersökning, SGU. 

Grunden för utnämningen till riksintresse för mineralfyndighet är nefelinsyneit 

i form av de unika mineralerna grännait, lakarpit och kaxtorpit som är ortsspe-

cifika. 

Riksintresse för naturvård har även det utpekats på grund av de alkaliska 

bergarterna, bland annat nefelinsyenit som finns i de lokala bergarterna 

grännait, som är vanligast i området, men även bergarter som lakarpit, pulaskit 

och kaxtorpit.  

Riksintresset för naturvård Östra Vätterstranden med Girabäcken, Västanå och 

Röttleån tangerar koncessionsområdet. Det är ett mångformigt område där hel-

heten är av riksintresse, det har geologiska, botaniska, zoologiska och kulturhi-

storiska värden. Det har oerhört höga värden för landskapsbilden, enligt be-

skrivningen av riksintresset. 

Riksintresset för kommunikation E4:an ligger i anslutning till det tänkta gruv-

området. Väg E4 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport 

Network, TEN-T och är av särskild internationell betydelse. Väg E4 är en vik-

tig väg för långväga transporter av såväl gods som personer.  

Riksintresse för vindbruk täcker en stor yta norr om Gränna och den västra 

halvan av koncessionsområdet är riksintresse. Riksintresse för vindbruk är ut-

pekat av Energimyndigheten och har fastställts efter samråd med kommunerna.  

Natura 2000-områden som berörs är framför allt Vättern, Holka-

berg/Narbäcken i branterna vid Vättern men även Svartåmynningen vid sjön 

Roxen i Östergötland. Natura 2000-områden är riksintressen bestående av na-

turområden upptagna i Miljöbalken 7 kap. 27 – 28 §§ och utpekade i Sverige 

och samtliga andra EU-länder. Länderna har ett ansvar att bevara de arter och 

naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet. 

För naturtyperna och växt- och djurarter samt ett 60-tal häckande fågelarter ska 

bevarandestatusen vara gynnsam. För en del arter har Sverige ett speciellt an-

svar då en stor del av deras europeiska population finns i Sverige.  

 

Synpunkter 

I Jönköpings kommuns Översiktsplan 2016 anges en rad riktlinjer som berör 

området och den tänkta markanvändningen: 

 God vattenkvalitet bibehålles. Militär verksamhet styrs så att skadorna 

på rödingens lekplatser så långt som möjligt begränsas. Även utsläpp av 

föroreningar, fiskodling, muddring, täkt, vattenreglering, tillförsel av 

metaller och organiska gifter, närsalttillförsel, överfiske, inplantering av 

främmande fiskstammar m.m. kan negativt påverka naturvärdena. (Vät-

tern; riksintresse naturvård) 
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 Bevarandet av området kräver att det skyddas från bergtäkt, gruvdrift, 

väganläggningar eller andra anläggningar, bebyggelseexploatering samt 

borttagande av bergarter och mineral. (Norra Kärr; riksintresse natur-

vård) 

 Vid positivt besked om brytning av fyndigheten ska alla risker som kan 

innebära att Vättern påverkas negativt elimineras. Det är nödvändigt 

med bakgrund av Vätterns ekologiska status, användningen som vatten-

täkt till i dagsläget 280 000 personer, dess unika djurliv, dess stora be-

tydelse för fiskerinäringen samt den mycket stora betydelsen för fri-

luftsliv och turism. Vätterns värde måste ses och bedömas över mycket 

långa tidsperspektiv, mer än 100 år. (Norra Kärr; riksintresse värdefulla 

ämnen och material) 

 Vid ett eventuellt godkännande av materialutvinning vid Norra Kärr ska 

en analys göras angående gruvbrytningens påverkan på hela Grännaom-

rådet. Analysen ska redogöra för områdets nya begränsningar, utveckl-

ingsmöjligheter och behov av planeringsåtgärder. (Norra Kärr; riksin-

tresse värdefulla ämnen och material) 

 Täkter av torv, berg eller sand och grus samt gruvverksamhet ska endast 

tillåtas där natur-, frilufts- och kulturvärdena är låga. (naturresur-

ser/täktverksamhet) 

 Värdefulla naturområden ska undantas från exploatering och andra in-

grepp, om dessa bedöms orsaka skada på naturvärdena.  

 Om skadliga ingrepp inte går att förhindra i värdefulla naturområden, 

ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen för att natur-

värden inte ska gå förlorade.  

 

Ingen av dessa riktlinjer ur översiktsplanen beaktas eller redogörs för i ansö-

kan. 

 

Synpunkter på kapitel 2 § 6 samt kapitlena 3 och 4 Miljöbalken och av-

vägning mellan riksintressena 

Påverkan i det långa loppet på samtliga riksintressen är svår att förutse, framför 

allt om gruvbrytning och gruvindustriverksamhet kommer att fortgå under 

mycket lång tid, upp till 100 år vilket enligt ansökan inte är osannolikt, och 

påverka en mycket stor yta, måste klargöras i den kompletta miljökonsekvens-

beskrivningen som ska lämnas till Mark- och miljödomstolen. Kontroll på 

sandmagasin, industriprocessvatten mm måste fortgå under en lång framtid. 

Vid ansökan av bearbetningskoncession behandlas inte kraven i Miljöbalken 

som helhet. Här finns ett så kallat Moment 22, då kommunen och Länsstyrel-

sen ska bedöma påverkan på riksintressena, fast alla fakta inte är klarlagda. 

Prövning enligt kapitel 3 och 4 görs dock som påpekats endast vid ansökan om 

bearbetningskoncession.  

Tillämpliga lagparagrafer ur Miljöbalkens kapitel 2 § 6, 3:e och 4:e kapitlen 

samt synpunkter på respektive paragraf:  
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2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 

6 § Val av plats. För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 

ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

samt 

 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vat-

tenområden 

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 

mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 

ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Platsen att utvinna sällsynta jordartsmetaller kan synas lämplig då det bevislig-

en finns en stor tillgång på de ansökta ämnena. Frågan är då om det är möjligt 

utan att riskera stor negativ påverkan på allmänna intressen. Resursen är be-

gränsad till en relativt liten yta men den är mer än 200 m djup enligt ansökan. 

Företaget har angett en första period av brytning på 20 år. Sannolikheten att det 

blir 70 – 100 år är dock stor, enligt ansökan. Den påverkade ytan kommer då 

att bli ansenligt mycket större och riskerna mångdubblas genom högre damm-

vallar och större volymer av utbrutet material, avfall, vattenuttag och utsläpp 

av förorenat vatten. Påverkan på naturområdena, Vättern och dess dricksvatten 

kan bli ansenlig och är otillräckligt utredda. Analyser av risker med 

dammbrott, läckage e. dyl. är ej utredda.  Stadsbyggnadskontoret och rädd-

ningstjänsten gör bedömningen att skadorna skulle bli mycket allvarliga vid t 

ex dammbrott eller kontamination. Bedömningen görs också att verksamheten i 

driftskedet, vilken i första skedet beräknas bli 20 år och totalt upp till 100 år, 

ger stora skador t ex genom spridande av tungmetaller som arsenik, kadmium 

och zink. Efter driftskedet krävs återställning och övervakning under mycket 

lång tid för att eliminera riskerna för förorening av mark och vatten. 

Det vetenskapliga värdet för de unika bergarterna i riksintresset för natur är 

högt. En stor del av dessa kommer att förstöras genom en exploatering. En 

mindre del av det så kallade alkalina intrusivet finns kvar i Ödeshögs kommun 

där ingen koncession söks i nuläget. 

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av ex-

ploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 

Ett stort opåverkat område är Vättern. Sjön riskerar att påverkas negativt ge-

nom en närliggande gruvindustri. Själva koncessionsområdet är påverkat ge-

nom människans försorg då det huvudsakligen består av småskaliga jordbruks-

landskap med åkrar, betesmark och dammar samt produktionsskogsområden. 

Jordbrukslandskapen finns framför allt vid Kaxtorp, Norra Kärr och Ingefrearp. 

Området som tas i anspråk för dagbrott och gruvverksamhet kommer att påver-

kas genom att naturmark förstörs. Negativ påverkan sker genom en påtaglig 

och allteftersom gruvhålet fördjupas allt större sänkning av grundvattennivån i 

området och omgivande område. Sänkningen kommer att påverka hela området 

ner till Vätterns strand. Inom området finns i Jönköpings kommuns naturvårds-

program ett tiotal naturvärdesobjekt med klass 1 eller 2 (som alltså ej ska ex-
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ploateras enligt kommunens översiktsplan) och vid branten mot Vättern finns 

bäckar och flera naturreservat som Klevenbranten och Boerydsberget samt i 

Ödeshögs kommun Narbäcken som gränsar till Jönköpings kommun. Om 

sandmagasin och klarningsdamm kommer att läggas intill brytningsområdet 

såsom preliminärt angetts i ansökan kommer Gyllingesjön inte längre utgöra en 

natursjö med friluftsintressen. I ansökan anges att råvatten kan tas från Gyll-

ingesjön och det anges som andrahandsyrkande att avvattning från gråbergs-

upplaget skulle ske via Stavabäcken, åtgärder som innebär en mycket stor på-

verkan på Gyllingesjön. 

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Vättern måste anses vara mycket ekologiskt känslig på grund av dess ekolo-

giska status, användning som vattentäkt, långa omloppstid på 60 år samt dess 

unika djurliv och förhållanden. Företaget anger endast i tämligen allmänna 

ordalag hur Vättern ska skyddas mot förorening. Stadsbyggnadskontorets be-

dömning är att verksamheten påtagligt kommer att påverka Vätterns ekologi, 

ekosystem och ekosystemtjänster. 

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

   Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

   Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Jord- och skogsbruk vilket i princip bedrivs i hela området kommer att upphöra 

i koncessionsområdet genom att det inte blir möjligt att bedriva det i ett gruv-

landskap. Områden i närområdet där jord- och skogsbruk bedrivs kommer att 

påverkas negativt genom grundvattensänkningen. 

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vat-

tenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande. 

I Vättern bedrivs yrkesfiske av ett 20-tal fiskare med huvudsakligen fångster av 

röding, öring, lax, sik och framför allt kräftor. En framtida negativ påverkan av 

vattenkvalitén från föroreningar från gruvverksamheten är inte osannolik och 

kan också förväntas påverka yrkesfisket negativt.  

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  

Riksintresset natur i området ska enligt beskrivningen för riksintresset skyddas 

just mot bergtäkt, gruvdrift, vägar och andra anläggningar, bebyggelseexploa-

tering och bortförande av bergarter och mineral. De flesta av dessa åtgärder 

som skadar riksintresset kommer att förekomma vid en exploatering av mine-

ralresursen. Riksintresset för naturvård försvinner till stor del. Östra Vätter-

stranden kommer vad gäller landskapsbilden att påverkas i mycket hög ut-

sträckning. 
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7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möj-

ligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 

Inga åtgärder har gjorts som kan försvåra utvinningen av de värdefulla minera-

lerna. 

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 

energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering 

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnytt-

jandet av sådana anläggningar. 

Vattenförsörjningen riskerar att påverkas negativt av en gruvverksamhet och 

detta har ej belysts eller utretts i någon påtaglig grad i ansökan. Då ett mycket 

stort antal människor är beroende av dricksvatten från Vättern är det helt 

olämpligt med gruvverksamhet ur denna synvinkel.  

Sandmagasinet som ska innehålla det pulvriserade, lakade och förorenade 

bergmaterialet ska enligt ansökan byggas på vattendelaren mellan Vätterns och 

Svartåns avrinningsområden och bli upp till 50 meter högt. Vid ett dammbrott 

kan både vatten mot Svartån och mot Vättern förorenas. Trycket på dammens 

väggar kommer att öka allteftersom gruvverksamheten pågår och det finns 

inget i ansökan som behandlar stabiliteten för dammen eller riskerna för 

dammbrott. Inte heller nämner ansökan åtgärder för att förhindra skador vid ett 

dammbrott. 

Riskerna för vattenförsörjningen vid en gruvverksamhet påpekas också i be-

skrivningen av riksintresset.  

E4:an riskerar vid ett dammbrott att påverkas i större omfattning. Om dammen 

skulle rämna av någon anledning mot väster kommer en slamström innehål-

lande sandmagasinets avfall med sina höga halter av föroreningar att inträffa. 

Den drar då med sig E4:an och skadliga ämnen ner i Vättern.  

Då allt utbrytningsbart material i gruvan är slut och gruvan stängs så ska sand-

magasinet enligt företaget täckas och dammarna rivas. De naturliga flödena 

återställs då och det innebär också att den påtvingade avrinningen mot Svartån 

upphör och de naturliga vattenflödena mot Vättern återupptas. Det innebär 

alltså under mycket lång tid en än större risk för förorening av Vättern och mil-

jöerna väst och nordväst om gruvområdet. 

Riksintresset för vindbruk tros inte påverkas i någon större skala genom plane-

rad verksamhet genom att endast en liten del tas i anspråk.  

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. 

   Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar 

skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-

ningarna. 

I kommunen finns Häggebergs vattenverk som är skyddsobjekt då det är av 

vital betydelse för dricksvattenförsörjningen till totalförsvaret. Riskerna med 

gruvavfall som innehåller skadligt material och som kan slå ut dricksvattenför-

sörjning vid sabotage eller krig har ej beaktats i ansökan. 
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10 § Om ett område enligt 5-6§§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde 

ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med mar-

ken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning 

för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. 

Genomgången ovan av ansökans behandling av Jönköpings kommuns över-

siktsplan, konsekvensanalyser, riskhantering, miljöbedömning samt avvägning 

gentemot övriga riksintressen visar att ansökan är alltför ogenomtänkt och 

ofullständig för att gruvverksamhet enligt ansökan ska vara möjlig på den av-

sedda platsen. Riksintressena för vattenförsörjning, totalförsvaret, naturvård 

mm skall enligt lagtexten skyddas, men kommer att eller riskerar att påverkas 

på ett oacceptabelt sätt. Gruvverksamheten främjar inte en långsiktig hushåll-

ning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

 

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet 

1 § De områden som anges i 2-8§§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 

områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 

komma till stånd endast om  

1. det inte möter något hinder enligt 2-8§§ och 

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, in-

tressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön:                                                                                                                             

…..                                                                                                                                            

Vättern med öar och strandområden 

I kapitel 4 i MB anges att särskilt utpekade områden ska skyddas från exploate-

ring med avseende på turismens och friluftslivets intressen. Detta riksintresse 

ligger nära koncessionsområdet vilket kan påverka dessa intressen. Framför allt 

bör framhållas Gränna-Visingsö som är kommunens största besöksmål. Vi-

singsö ligger ca 9 km från koncessionsområdet och Gränna 11 km. Omgiv-

ningarna utanför koncessionsområdet riskerar att påverkas genom buller, trans-

porter till och från området, visuella effekter från området mm.  

 

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen                                                                            
De radioaktiva ämnena uran och torium finns i fyndigheten. Enligt uppgifter 

från företagets Prefeasability Study, daterad 2015-01-13, är medelhalten 10,9 

g/ton och medelhalten i svenska graniter är 4,8 g/ton. Dock varierar halten i 

berggrunden enligt egna provborrningar mellan 0,06 och 122 g/ton. De höga 

koncentrationerna av uran kan ge upphov till radioaktivt avfall, vilket inte re-

dovisas i företagets ansökan. Om det genereras avfall krävs särskilt tillstånd 

och lämplig behandling och om utvinning av uranet ska göras krävs särskild 

ansökan. Kommuner har veto gällande uranutvinning. 

I komplettering av ansökan används kanadensiska riktvärden och företaget 

skriver i kompletteringsansökan, daterad 2018-01-10, att: 

För att bedöma om negativ påverkan kan uppkomma på det akvatiska livet i sjön Noen 

(som utgör den närmaste delen av riksintresset "Svartån och Noån) har beräknade halter i 

Noen jämförts mot de riktvärden för skydd av akvatiskt liv som tagits fram av Canadian 

Council of Ministers of the Environment (CCME). Dessa riktvärden är framtagna för att 
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skydda den känsligaste arten i det akvatiska ekosystemet, och omfattar således såväl fisk 

som växter och ryggradslösa djur. De är därmed avsedda att motsvara ett PNEC-värde 

(Predicted No Effect Concentration) för hela ekosystemet. Redovisade riktvärden avser 

långsiktiga effekter (long term). Riktvärdena för kortsiktiga effekter (short term) är generellt 

sett högre.   

Det finns europeiska miljökvalitetsnormer, MKN, för ytvatten för de flesta av 

de redovisade ämnena. De bör användas istället för riktvärden ej sanktionerade 

av svenska myndigheter. Dessa MKN är i allmänhet väsentligt lägre än de ka-

nadensiska riktvärdena. Halterna i den i Aneby kommun liggande sjön Noens 

utlopp (Natura 2000-område) uppges inte nå över de kanadensiska riktvärdena. 

Däremot kan man konstatera att till exempel halten zink fördubblas, halterna 

arsenik och bly är tre gånger högre samt att halten kadmium har en 10 gånger 

högre halt än vid normalt tillstånd. Det kan inte anses acceptabelt. 

En naturvärdesinventering för hela området redovisas. Naturvårdsprogrammet 

för Jönköpings kommun innehåller ett stort antal objekt i området - ingen hän-

visning görs till kommunens naturvårdsprogram. Kommunen har inom området 

identifierat sex områden med de högsta naturvärdesklasserna 1 eller 2. För öv-

rigt görs ej heller referenser till motsvarande program för Aneby och Ödeshögs 

kommuner. En stor brist är också att sällsynta bergarter – anledningen till att 

det planerade dagbrottsområdet är riksintresse för naturvård – inte redovisas i 

den inventeringsmetod som används. Det resulterar i att naturvärdena värderas 

påtagligt lägre i inventeringen. 

Adelövån som rinner mot Svartåns avrinningsområde och i delar är gränsvat-

tendrag mellan Jönköpings och Tranås kommuner kommer enligt företaget att 

ha en medeltillförsel av vatten från sandmagasinet och dammarna på ca 200 l/s. 

Medelvattenflödet är naturligt mycket lägre, ca 10 l/s, vilket innebär att flödet 

så gott som uteslutande består av processvatten. Följden är med stor sannolik-

het en ansenlig påverkan på naturmiljön, framför allt i övre delen men även 

längre nedströms.   

Kompensationsutredning för intrång i natur inklusive värdering av ekosystem-

tjänster bör ingå i ansökan. Vid ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljö-

domstolen är det nödvändigt att göra en fullständig kompensationsutredning. 

De finns i miljöbalken krav på ekologisk kompensation enl. 16:9: ”generell 

möjlighet att föreskriva om kompensationsåtgärder när tillstånd eller dispens 

meddelas” och i 16:9 stycke 3 ”särskilda åtgärder för att kompensera det in-

trång i allmänna intressen som verksamheten medför. Företaget skriver att 

vissa kompensationsåtgärder för naturen planeras i form av salamanderdammar 

mm. Stora ytor tas i anspråk och förstörelse av värdefull natur med enligt na-

turinventeringen många hotade och skyddsvärda arter kan förutses. Om lägena 

för de ansökta lokaliseringarna av industriområde, gråbergsupplag, sandmaga-

sin, utjämningsdamm och sedimentationsdamm fastläggs kommer sjöar, små-

skaliga jordbrukslandskap, naturbetesmarker, värdefulla vatten, våtmarker, 

sumpskogar och andra skogsmiljöer mm att förändras och till stor del förstöras. 

Blir lokaliseringen en annan finns givetvis liknande omständigheter på motsva-

rande platser. Omfattande skyddsåtgärder är nödvändiga men även kompensat-

ionsåtgärder genom att skydda, restaurera och skapa värdefulla naturområden 

med biotoper av samma karaktär som de ovanstående. Friluftsområden och 
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områden för andra ekosystemtjänster kommer att påverkas negativt och nya 

kan behöva skapas/skyddas.  

Synpunkter från Räddningstjänsten 

Risker kring brandfarliga och farliga kemiska produkter samt radioaktiva äm-

nen bör utredas genom riskanalys för att förhindra skador på människor och 

miljö.  Transport, lagring och processande av dessa ämnen behöver beskrivas 

och riskanalyseras. Detta bör genomföras för tiden under brytning men också 

för den tid som följer efter och som kan innebära en risk.  

 

Extra fokus bör läggas på risker i samband med farligt godstransporter mellan 

E4:an och anläggningen som kan innebära risk för boende i närheten, männi-

skor som uppehåller sig i området och för miljön. Erforderliga riskreducerande 

åtgärder bör här vidtas. 

 

I riskanalyser för nämnda risker ovan bör man ta hänsyn till och minimera ris-

ker med mycket små sannolikheter då konsekvenserna är stora och kan ge kata-

strofala konsekvenser.  

 

Ur ett krisberedskapsperspektiv är det av största vikt att dricksvattenförsörj-

ningen och Vättern skyddas och att risker för olika scenarier som kan påverka 

denna försörjning utreds noggrant. Scenarier som bland annat bör utredas är 

kraftig nederbörd (1000-årsregn) som leder till höga flöden och även 

dammbrott på grund av dessa höga flöden. Även konsekvensen för dricksvatt-

net till följd av en krigshandling eller ett sabotage bör utredas i en riskanalys. 

Om dammen skulle rämna av någon anledning förmodas en slamström kunna 

inträffa som drar med sig E4:an och skadliga ämnen ner i Vättern.  

 

Scenarier som innebär att Vätterns dricksvatten hotas bör analyser genomföras 

utan hänsyn till sannolikheter och endast värdera konsekvenser förutsatt att 

något oönskat inträffat. 

Tillämpning av barnkonventionen 

Ärendet bedöms i viss mån beröra barn i enlighet med FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Motivering: Artikel 12 i FN:s barnkonvention anger att barn 

ska ha rätt att göra sig hörda i frågor som bland annat rör planering och miljö. 

Planering av en storskalig brytning av mineraler och gruvverksamhet och dess 

framtida miljöpåverkan berör barn och deras framtid. 

 

Dag Fredriksson 
Kommunekolog 


