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Angående ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K 

nr 1 i Jönköpings kommun, Jönköpings län 

 

Bergsstaten har genom meddelande daterat den 27 juni 2018 berett Tasman Metals AB 

möjlighet att lämna synpunkter och kompletteringar med anledning av Länsstyrelsen i 

Jönköpings läns (länsstyrelsen) yttrande daterat den 15 juni 2018. Tasman Metals AB är ett 

helägt dotterbolag till Leading Edge Materials Corp (nedan LEM). LEM återkommer i denna 

skrift med synpunkter och kompletteringar. Med undantag från vad som redogörs för i 

nedanstående inledande stycken följer dispositionen länsstyrelsens yttrande. 

 

Inledning 

 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde i dom den 22 februari 2016 i mål nr 2047-14 att den 

prövning av påverkan på Natura 2000-områden som föreskrivs i 4 kap. 8 § miljöbalken inte 

hade kommit till stånd i koncessionsärendet. LEM har efter Högsta förvaltningsdomstolens 

dom ingett omfattande kompletteringar av ansökan avseende verksamhetens påverkan på 

Natura 2000-områden. Markanvändning för driftsanläggningar (gråbergsupplag, sandmagasin, 

klarningsdamm m.m.) är nu beskriven och konsekvensbedömd. Även genom dessa 

kompletteringar föreligger därmed ett underlag som tillåter att slutsatser dras på sätt som HFD 

avsett. Den prövning som fordras enligt 4 kap. 8 § miljöbalken av projektets påverkan på 

Natura 2000-områden kan därmed slutföras. LEM uppfattar inte heller att länsstyrelsen sätter 

sådan omständighet i fråga.  

 

Länsstyrelsen önskar dock att även sådana omständigheter som kommer att prövas inom 

ramen för den med annan omfattning och inriktning efterföljande processen för miljötillstånd, 

avseende den verksamhet som ska bedrivas med stöd av meddelad koncession, nu ska 

redovisas. LEM önskar då framhålla att dessa omständigheter kommer att bli föremål för 

överväganden i den samlade prövning som ska ske inom ramen för ett ansökningsmål om 

tillstånd för verksamheten i mark- och miljödomstol. De av länsstyrelsen i stora delar nu 

efterfrågade omständigheterna låter sig dock varken prövas eller beskrivas inom ramen för 

koncessionsärendet. För sådan beskrivning och redovisning krävs utredningar som inte ännu 



 

2(10) 

 

 

kan genomföras eller ens bestämmas till inriktning och omfattning. En grundläggande 

förutsättning i den delen är därvid exempelvis att en miljökonsekvensbedömning genomförs 

med stöd av bestämmelser i 6 kap. miljöbalken och då med avseende på den planerade 

verksamheten.  

 

Länsstyrelsen har således i sitt yttrande väckt en rad frågor avseende olika delar av projektet 

som rör den planerade verksamheten och inte markanvändningen för driftsanläggningar. LEM 

ser därmed att många av frågorna har bäring på de omständigheter som ska prövas vid en 

tillståndsprövning av verksamheten men att samtliga frågor inte kan eller ska bedömas inom 

ramen för prövning av frågan om bearbetningskoncession kan beviljas eller inte. Det är mot 

den bakgrunden angivna svar med hänvisningar dels till redan ingivet material och dels till en 

framtida prövning ska läsas. 

 

LEM kommer naturligt nog att ta med sig länsstyrelsens frågor i det fortsatta arbetet med att 

tillståndspröva verksamheten och därmed utöka prövningen till att inte endast omfatta 

markanvändningen. 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

 

Lokaliseringen 

 

1. Bolaget ska presentera en lokaliseringsutredning med motivering till val av plats för 

samtliga driftsanläggningar, inklusive transportväg till och från verksamheten. Av 

redovisningen ska framgå: 

a. Hur de beaktade kriterierna i lokaliseringsutredningen förhåller sig till 

varandra för de studerade alternativen. 

b. Vad som varit avgörande för det slutliga valet av driftsanläggningarnas 

respektive lokalisering. 

 

LEM:s svar på 1 a och b 

LEM har redovisat alla driftsanläggningar och vägar inom verksamhetsområdet. 

Redovisning sker genom utplacering på en karta. Se vidare under punkten 2 nedan. 

Här bör dock redan inledningsvis understrykas att någon påverkan på motstående 

intresse av betydelse i denna del inte kunnat identifieras.  

 

2. Bolaget ska beskriva val av plats i relation till påverkan på riksintressen enligt 

3 och 4 kap. miljöbalken. Utgångspunkten ska vara de värden som respektive 

riksintresse avser att skydda. 
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LEM:s svar 

För prövningen av om bearbetningskoncessionen kan meddelas är det nödvändigt att 

kunna visa att markanvändningen är ändamålsenlig i konkurrens med andra 

användningsområden. Inga driftsvillkor eller Natura 2000-frågor kan eller bör därför 

avhandlas i detta skede. Det ska framgå att lokaliseringen inte är olämplig.  

 

Området som omfattas av ansökan om bearbetningskoncession är utpekat som 

riksintresse, helt eller delvis, avseende följande intressen:  

- Värdefulla ämnen och material (3 kap. 7 § miljöbalken) 

- Naturvård (3 kap. 6 § miljöbalken) 

- Totalförsvarets influensområde luftrum (3 kap. 9 § miljöbalken) 

- Vindbruk (3 kap. 8 § miljöbalken) 

- Vättern med öar och strandområden (4 kap. 2 § miljöbalken) 

 

Av ansökan framgår att en bearbetningskoncession inte påtagligt kommer att försvåra 

eller skada totalförsvaret, vindbruket eller Vättern med öar och strandområden. 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 

(3 kap. 1 § miljöbalken). Av 3 kap. 10 § miljöbalken följer att om ett område enligt 

5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de 

ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 

vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Utvinningen av värdefulla ämnen kommer 

under bearbetningstiden att ianspråkta området. När utvinningen är avslutad och 

området har efterbehandlats kommer området att kunna återgå till att utgöras av 

naturmark. De värdefulla ämnen och mineral som kommer att utvinnas behövs i sin tur 

i anläggningar som för produktion av förnybar el. Fyndigheten på platsen har sådana 

egenskaper att den betraktas som unik i Europa. Motsvarande fyndigheter finns endast 

på Grönland och i Kina. Att använda ämnena främjar därför en långsiktig hushållning 

med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt på lämpligaste sätt. Området är 

därför inte olämpligt valt. 

 

3. Utöver av bolaget upptagna kriterier vill Länsstyrelsen att bolaget beaktar följande 

kriterier. 

a. Geohydrologiska förhållanden ska beskrivas för de olika 

lokaliseringsalternativen.  

 

LEM:s svar 

LEM har bedömt att dessa förhållanden inte ytterligare behöver redogöras för i 

nuläget eftersom dessa förhållanden kommer att beskrivas senare inom ramen 
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för en fullständig lokaliseringsutredning. Några för prövningen avvikande 

förhållanden har inte heller kunnat noteras inom området. 

 

b. Redogörelse för påverkan på natur- och kulturmiljövärden och på vilket sätt 

hänsyn har tagits till dessa vid val av plats för samtliga driftsanläggningar.  

 

LEM:s svar  

LEM har gått igenom genomförda och sedan tidigare inlämnade inventeringar 

av natur- och kulturvärden. Ytterligare utredning är inte erforderlig för 

prövning av frågan om bearbetningskoncession kan meddelas. LEM bedömer 

således att genomförda undersökningar är av sådan omfattning och inriktning 

att de tillåter prövning av frågan om bearbetningskoncession och 

markanvändningen. 

 

c. Redogörelse för hur transporter till och från verksamheten avses bedrivas samt 

i vilken omfattning. Olika alternativ med för- och nackdelar bör framgå och 

ställas i relation till val av plats för övriga driftsanläggningar.  

 

LEM:s svar 

Med anledning av de frågor som väckts rörande transporter och valda vägar så 

finns i huvudsak två alternativ som övervägs enligt följande. 1) Den färdiga 

produkten transporteras på väg 1008 (bärighetsklass 1 utan begränsning av 

boggitryck) österut till Tranås med övergång till tåg alternativt andra 

transportmedel, eller 2) Väg 1008 österut och avtag mot norr via en väg mot 

Gyllinge och Öjan och vidare upp till väg 500 (bärighetsklass 1). Därefter 

anslutning till E4:an vid Stava. Vägen mellan väg 1008 och väg 500 kan 

komma att behöva underkastas förstärkningsarbeten. 

Sammantaget innebär båda alternativen att det saknas skäl att ur 

lokaliseringssynpunkt anse platsen mindre lämplig i något avseende.  

 

 

Avfall och materialkarakterisering 

 

4. Bolaget ska motivera de valda undersökningsmetoderna mot bakgrund av 

Naturvårdsverkets yttrande att det inte går att avgöra om det material som använts till 

materialkarakteriseringen ger en representativ bild över fyndigheten och omgivande 

berg i form av förekommande geologiska enheter. Av redovisningen ska framgå: 

a. En jämförelse av de metoder som använts och resultat mot kraven på 

materialkarakterisering i utvinningsavfallsförordningen.  

b. Om jämförelse inte går att utföra ska kompletterande tester göras så att 

jämförelse möjliggörs.  



 

5(10) 

 

 

5. Bolaget ska redovisa förekomst av blyglans/bly i avfallet. Av redovisningen ska 

framgå: 

a. En tydligare redogörelse av vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas i 

anrikningsverket med anledning av blyinnehåll i utvinningsavfallet. 

b. Redovisning av förväntad halt av bly i lakvattnet. 

c. Eventuella miljökonsekvenser vid läckage av bly till recipienter. 

6. Bolaget ska redovisa hur marken ska kunna återgå till dagens markanvändning utan 

risk för att föroreningar sprids i framtiden.  

LEM:s svar avseende punkterna 4-6 

LEM har tidigare inlämnat en redovisning avseende avfall och materialkarakterisering. 

Efterfrågad utredning om efterbehandling vid avslutning av verksamheten och att 

marken åter ska kunna användas till motsvarande markanvändning som idag är inte 

erforderlig för bedömningen av huruvida den aktuella markanvändningen är lämplig ur 

lokaliseringssynpunkt. Några för prövningen avvikande förhållanden inom området i 

förhållande till andra områden för återställning har inte heller kunnat noteras. Ytterligare 

utredning är därmed inte erforderlig för prövning av frågan om 

bearbetningskoncession kan meddelas. Dessa frågor kommer att prövas i en framtida 

tillståndsprövning i mark- och miljödomstol.  

 

 

Övergripande risker 

 

7. Bolaget ska redovisa en övergripande riskanalys inklusive översiktlig beskrivning av 

de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller 

avhjälpas. Riskanalysen ska bl.a. belysa eventuellt haveri av sandmagasinet och 

innefattar samtliga riksintressen som anges nedan (punkten 11).  

 

LEM:s svar 

LEM har bedömt att den efterfrågade riskanalysen inte är erforderlig för prövningen 

av frågan om bearbetningskoncession kan meddelas. En riskbedömning kommer att 

inges i samband med prövning av tillstånd till verksamheten vid mark- och 

miljödomstol. Några för prövningen avvikande förhållanden inom området i 

förhållande till andra områden med avseende på riskanalys har inte heller kunnat 

noteras. 

 

Processavloppsvatten 

 

8. Bolaget ska komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med vilken kvalitet 

avloppsvattnet beräknas ha efter rening samt vilka mängder som beräknas uppstå och 

vart processavloppsvattnet ska ledas efter rening. 
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LEM:s svar 

LEM har bedömt att den efterfrågade ytterligare informationen om 

processavloppsvatten inte är erforderlig för prövningen av frågan om 

bearbetningskoncession kan meddelas. Sådan information kommer dock att inges i 

samband med prövning av tillstånd till verksamheten vid mark- och miljödomstol. 

Några för prövningen avvikande förhållanden inom området i förhållande till andra 

områden har inte heller kunnat noteras med avseende på hanteringen av avloppsvatten. 

 

Vattenuttag 

 

9. Bolaget ska redovisa en beskrivning av verksamhetens användning av vatten vid annat 

än normal drift och normala väderleksförhållanden. Av redovisningen ska framgå: 

a. Hur flödet från verksamheten påverkas vid kraftig nederbörd och om 

avbördningskapaciteten i nedströms liggande recipienter är tillräcklig. 

b. Hur tillgången av vatten för driften av samtliga anläggningar säkerställs under 

perioder med låg nederbörd/torka. Bolaget ska här redovisa vilka möjliga 

vattenmagasin som kan komma att användas för att säkerställa de 

volymer/flöden som behövs inom samtliga driftsanläggningar.  

LEM:s svar på 9 a och b 

LEM har sedan tidigare ingett underlag avseende vattenuttag. Bolaget har bedömt att 

det kommer att klara vattenuttaget i den omfattning som erfordras i detta skede och ur 

lokaliseringssynpunkt. Ytterligare redovisning bedöms således inte erforderlig för 

prövningen av om bearbetningskoncession kan meddelas. Sådan information kommer 

dock att inges i samband med prövningen av tillstånd till verksamheten vid mark- och 

miljödomstol. Några för prövningen avvikande förhållanden inom området i 

förhållande till andra områden för vattenanvändning har inte heller kunnat noteras. 

 

 

Översiktsplaner 

 

10. Bolaget ska redogöra hur planerad verksamhet förhåller sig till Jönköpings nya 

översiktsplan som antogs år 2016 samt Tranås och Ödeshögs kommuners 

översiktsplaner.  

 

LEM:s svar 

Vid genomgång av de aktuella översiktsplanerna för Jönköpings kommun, Ödeshögs 

kommun och Tranås kommun kan följande konstateras. Sett till driftsanläggningarnas 

lägen finns ingen särskild markanvändning utpekad i översiktsplanerna för Jönköpings 

och Ödeshögs kommun. Dock, vilket framgår av kompletteringsskriften 2018-01-10, 

berör en del av det planerade industriområdet ett riksintresse för vindbruk i 

Jönköpings kommun. När det gäller Tranås kommun så hamnar den södra delen av 
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sandmagasinet, sedimentationsdammen och den södra delen av utjämningsdammen 

inom kommunen. Detta område är i översiktsplanen angivet som ett stort opåverkat 

område med en areal på i storleksordningen 100 km2. Fotavtrycket från 

driftsanläggningarna inom detta område uppgår till cirka 0,6 km2. Av översiktsplanen 

för Tranås kommun framgår att stora mark- och vattenområden som inte alls eller 

endast obetydligt påverkats av exploatering ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan påverka områdets karaktär. Då en mycket ringa del (cirka 0,6%) av området 

berörs av driftsanläggningarna och endast vid dess norra gräns bedöms intrånget inte 

leda till en påtaglig påverkan på områdets karaktär. 

 

Riksintressen 

 

11. Bolaget ska komplettera med en beskrivning av påverkan på följande riksintressen 

enligt 3 kap. 5, 6, 8 och 9 §§ och 4 kap. 2, och 8 §§ miljöbalken: 

a. Svartån och Noån: Riksintresse för naturvård (NRO06002). Beskrivningen ska 

särskilt innehålla: 

i. En riskbedömning av exponeringsvägar för metaller och bedömning av 

påverkan på utter.  

 

LEM:s svar  

LEM bedömer att ingivet material utvisar att det i detta skede inte 

föreligger någon risk som medför skäl att föreskriva villkor varför 

ytterligare utredning inte är erforderlig i denna del.  

 

b. Sommen: Riksintresse för naturvård (NRO06001, NRO-05-42) och friluftsliv 

(FF 06, FE 02).  

 

LEM:s svar 

Påverkan på sjön Sommen: Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Sjön 

Sommen är belägen längre nedströms i ytvattensystemet och där Svartån 

mynnar i sjön uppgår enligt SMHI (vattenweb) medelvattenföringen till 

5,89 m3/s vilket kan jämföras med den i kompletteringen angivna 

medelvattenföringen vid utloppet från sjön Noen på 1,18 m3/s. Vattenföringen 

i Svartåns mynning till Sommen är sålunda 5 gånger större än vattenföringen 

vid utloppet från Noen. Detta innebär att de koncentrationsökningar i Noen 

som redovisas i kompletteringen kommer att bli 5 gånger lägre vid inloppet till 

Sommen på grund av större utspädning. Eftersom de beräknade resulterande 

halterna av metaller i Noen underskrider samtliga riktvärden kommer därför 

dessa riktvärden även att underskridas i Sommen. Någon negativ påverkan på 

Sommen (riksintresse för naturvård och friluftsliv) bedöms därför inte 

uppkomma. 
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c. Vättern: Natura 2000-området Vättern (Södra) (SE0310432), Riksintresse för 

naturvård (NRO06006), rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § miljöbalken), 

dricksvattenanläggningar, yrkesfiske och vattenbruk. Beskrivningen ska 

särskilt innehålla: 

i. Hur driftsanläggningarna kan påverka dagens och framtida huvudmäns 

möjlighet att nyttja råvatten från Vättern för dricksvattenproduktion.  

ii. Vilka diffusa utsläpp som kan medföras av att driftsanläggningar och 

dagbrott är placerade inom Vätterns avrinningsområde. 

iii. En riskbedömning av de kommersiellt viktigaste målarterna inom 

yrkesfisket. 

LEM:s svar på 11 c) i-iii 

Påverkan på Vättern till följd av länshållningen i ett framtida dagbrott 

redovisades i en komplettering till Bergsstaten i januari 2013. Av 

kompletteringen (benämnd bilaga 2) framgår det att den beräknade 

haltökningen för samtliga metaller blir försumbar och sannolikt inte går 

att detektera överhuvudtaget vid analys. Jämfört med rådande 

metallhalter i Vättern kommer tillskottet från dagbrottet inte att leda till 

någon mätbar förändring. Av den anledningen bedöms de riksintressen 

som omfattar sjön Vättern och de Natura 2000-områden som omfattar 

sjön Vättern inte påverkas på något mätbart sätt. 

 

d. Natura 2000-områden som kan skadas av verksamheten utifrån 

lokaliseringsutredningen, den övergripande riskanalysen samt de 

geohydrologiska undersökningarna. Detta gäller både de Natura 2000-

områdena som redan har identifierats i ansökningshandlingarna och eventuellt 

tillkommande områden.  

 

LEM:s svar 

Av ingivna handlingar framgår att inga Natura 2000-områden kommer att 

skadas. När det gäller risker kopplat till framtida avfallsanläggningar kommer 

dessa att utformas enligt kraftföretagens och gruvindustrins riktlinjer för 

dammsäkerhet (RIDAS och GruvRIDAS). Den närmare utformningen och 

designen av dessa anläggningar kommer att prövas vid tillståndsprövningen i 

mark- och miljödomstol. 

 

 

e. Försvarets influensområde för luftrum (MSA-område TM0056).  

 

LEM:s svar 

Försvarets influensområde för luftrum. Vid genomgång av försvarsmaktens 

redovisning av riksintressen (FM2017-3631:2, bilaga 21 och 23) kan 
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konstateras att samtliga driftsanläggningar ligger utanför riksintressen för 

totalförsvaret och även utanför redovisade influensområden samt 

stoppområden för höga objekt. Den norra delen av sandmagasinet tangerar 

dock gränsen till det s.k. MSA-området för Såtenäs flygflottilj. MSA utgör en 

förkortning av Minimum Sector Altitude och anger den lägsta tröskelhöjd som 

är rekommenderad för att in- och utflygning skall vara säker. MSA-ytan är 

området inom en radie av 46 km från flygplatsens ARP (banornas mittpunkt). 

Den i plansammanhang dimensionerande höjden för MSA utgörs av det högsta 

flyghindret i berörd sektor och tröskelhöjden beräknas genom att man tar det 

högsta objektets höjd i meter över havet och adderar 300 meter. Det utrymme 

som uppstår utgör luftfartens säkerhetsmarginal vid visuell inflygning med 

genomgång av moln. 

 

Sandmagasinet har uppskattats få en höjd på cirka 38 meter i slutet på 

driftstiden. Vad gäller anläggningar med en höjd över 20 meter utanför 

sammanhållen bebyggelse ska en flyghinderanmälan skickas till 

försvarsmakten minst 4 veckor innan en planerad anläggning når en höjd på 20 

meter. Detta gäller oavsett om anläggningen ligger inom eller utanför MSA-

området. En flyghinderanmälan får inte skickas in innan slutpositionen för 

hindret är definitivt fastställt. Eftersom slutpositionen för sandmagasinet inte är 

definitivt fastställt kan en flyghinderanmälan inte göras i detta skede. 

 

Ingående vattenförekomster för Adelövsån samt riksintressena Svartån och Noån, Sommen 

och Vättern 

 

12. Bolaget ska beskriva verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt 

biologiska, kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för de vattenförekomster 

som omfattas av riksintressen samt Adelövsån. Bolaget ska även visa på hur 

verksamhetens beräknade utsläpp står i förhållande till övriga källor (t.ex. massbalans 

för berörda recipienter uttryckt i kg/år). Vid behov ska bolaget även redovisa vilka 

åtgärder som kan genomföras för att minska eller avhjälpa påverkan.  

 

LEM:s svar 

Adelövsån: LEM bedömer att ytterligare utredning inte är erforderlig i nuvarande 

skede. Av det underlag som ingetts framgår att anledning saknas att anta sådan 

påverkan som inte kan godtas med avseende på de normer och faktorer som 

länsstyrelsen lyfter. Frågan om verksamhetens närmare påverkan på dessa kommer att 

prövas vid tillståndsprövning i mark- och miljödomstol.  

 

13. Bolaget ska redovisa översiktligt kunskapsunderlag av eventuella natur- och 

miljövärden för Adelövsån, och nedströmsliggande vattendrag/sjöar ned till och med 
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sjön Sommen (västra delen) motsvarande de som gjordes Stavabäcken, Gyllingesjön 

med flera i ansökan år 2012. 

 

LEM:s svar 

Tidigare har LEM redogjort för verksamhetens hela påverkan för nedströms liggande 

vattendrag/sjöar. När det gäller påverkan nedströms sjön Noen hänvisas till punkten 

11 b) ovan. Kartläggning av flora och fauna i vattendrag och sjöar nedströms 

sandmagasin och sedimentationsdamm bör genomföras inför ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken. Av det underlag som ingetts framgår dock att anledning saknas att 

anta sådan påverkan som inte kan godtas med avseende på de omständigheter som 

länsstyrelsen lyfter. 

 

 

Som ovan 

 

 

 

Tomas Underskog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


