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Avgränsningssamråd 

 

Angående ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 i 

Jönköpings kommun, Jönköpings län; nu fråga om tillstånd enligt 7 kap. 28a § 

miljöbalken 

___________________________________________  

 

Tasman Metals AB har ansökt om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr l. 

Länsstyrelsen har under handläggningen av denna ansökan anfört att bolaget även bör ansöka 

om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken for Vättern inklusive Östra och Södra samt 

områdena Holkaberg och Narbäck. Bolaget ser inte att sådant tillstånd vore nödvändigt men 

har nu för avsikt att inge sådan ansökan. 

 

Inför sådan ansökan önskar Tasman Metals AB inleda samråd, varvid avsikten inte är att 

genomföra granskningssamråd, utan avgränsningssamråd. Undersökningssamråd jämlikt 6 

kap. 24 § första stycket andra punkten miljöbalken har således inte skett. 

 

I) Avgränsningssamråd ska enligt 6 kap. 29 § första stycket miljöbalken innehålla 

uppgifter om  

 

A) Verksamhetens eller åtgärdens lokalisering 

 

Se avsnitt 3 i bilagd sammanställning, Bilaga. 

 

B) verksamhetens eller åtgärdens omfattning  

 

Se avsnitt 3 i bilagd sammanställning, Bilaga. 

 

C) verksamhetens eller åtgärdens omfattning  

 

Se avsnitt 3 i bilagd sammanställning, Bilaga. 

 

D) de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till 

följd av yttre händelser samt  
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Se avsnitt 5 i bilagd sammanställning, Bilaga. 

 

 

E) miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva verksamhetens eller 

åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha 

betydelse för miljöbedömningen, alternativa lösningar, miljöeffekter, 

skyddsåtgärder, en redogörelse för genomförda samråd och vad som kommit fram 

i samråden samt en icke-teknisk sammanfattning. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer även innehålla en beskrivning av 

verksamhetens eller åtgärdens konsekvenser med hänsyn till syftet med att bevara 

området, en redogörelse för de alternativ som övervägts med en motivering till 

varför ett visst alternativ valts samt de uppgifter som i övrigt behövs för 

prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. 

 

 

II) Vidare ska det avgränsningssamrådsunderlag som enligt 6 kap. 30 § första 

stycket miljöbalken ska ges till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 

som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de 

övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli 

berörda av verksamheten eller åtgärden enligt 8 § miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) innehålla uppgifter om  

 

A) verksamhetens eller åtgärdens utformning  

 

(samma som ovan) 

 

B) verksamhetens eller åtgärdens omfattning 

 

(samma som ovan) 

 

C) rivningsarbeten, om sådana kan förutses, 

 

Inga rivningsarbeten kan i dagsläget förutses. 

 

D) verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, 

 

(samma som ovan) 

 

E) miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade, 

 

Se avsnitt 5 i bilagd sammanställning, Bilaga. 

 

Vad gäller Holkaberg och Narbäck är i detta område naturtyperna 3260, 9020 och 

9070 utpekade (mindre vattendrag, nordlig ädellövskog och trädklädd betesmark). 
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Enligt bevarandeplanen kan följande faktorer riskera påverka området negativt 

(mindre vattendrag). 

- Reglering av vattenföringen, till exempel sänkt minimitappning och ökad 

korttidsreglering. 

- Reglering och vattenuttag. 

- Skogsbruk i kantzonerna av ån, likväl som längs små tillflöden till ån (och längs 

ån uppströms). 

- Jordbruk. 

- Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning.  

- Vattenuttag under lågflödesperioder innebär risk för uttorkning, förhöjda 

vattentemperaturer och syrgasbrist. 

- Fiske. 

- Vägar/järnvägar och skogsbilvägar; anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 

grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag.  

- Utsläpp av föroreningar från punktkällor, till exempel avlopp, industri, täkt eller 

annan verksamhet. Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena diffusa källor 

- försurning, miljögifter (inklusive metaller) och eutrofiering. 

 

Enligt bevarandeplanen kan följande faktorer riskera påverka området negativt 

(nordlig ädellövskog och trädklädd betesmark). 

- Exploatering av området i fråga. 

- Markberedning och skogsplantering. 

- Avverkning, röjning, gallring, städning (annat än i naturvårdssyfte). 

Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar 

lokalklimatet i beståndet av intresse.  

- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket. 

- Inväxande gran kan vara ett hot mot naturvärden. 

- Markskador och dikning.  

- Fragmentering.  

- Nedfall av kemiska ämnen.  

- Brist på dynamik.  

- Älg och annat vilt kan motverka återväxt av lövträd. 

- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller riskerar att bli ett 

problem om de införs. 

- Utebliven eller olämplig skötsel av hävdade objekt (på grund av ändrad 

markanvändning, nedläggning av jordbruk med mera). 

- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete. 

- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av 

dessa strukturer missgynnas. 

- Överbete.  

- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar 

skarpa gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt. 

- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt. 

- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och 

missgynnar den konkurrenssvaga floran. 

- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den 

dynglevande insektsfaunan. 
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Eftersom den nu aktuella verksamheten är belägen relativt långt från området samt 

inte ens genom detekterbara mängder kan påverka vattenmiljön hade bort vara 

uppenbart att verksamheten inte kan påverka områdena. Detta särskilt som de 

faktorer som länsstyrelsen pekat ut som riskfaktorer, saknar allt samband med den 

verksamheten som nu är aktuell för prövning.  

 

I fråga om Vättern (Östra och Södra) torde den beräknade haltökningen för 

samtliga metaller bli 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. 

 

F) vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat, 

 

Se avsnitt 5 och 6 i bilagd sammanställning, Bilaga. 

 

G) de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i 

sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns 

tillgängliga, 

 

Se framförallt avsnitt 5.4 och 5.5 i bilagd sammanställning, Bilaga, men även 

avsnitt E) ovan. 

 

H) åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, och 

 

Se företrädesvis avsnitt 6 i bilagd sammanställning, Bilaga. 

 

I) den bedömning som den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden 

gör i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas, se dock 6 kap. 20 

§ 1 p miljöbalken 

 

Tasman Metals AB:s bedömning är inte att verksamhetens påverkan är av sådan 

art att den kunde kräva tillstånd i aktuellt avseende men samråd inleds nu med 

anledning av den process som pågår rörande bearbetningskoncession och 

länsstyrelsens synpunkter.  

 

III) Fortsatt samråd 

 

Inför det fortsatt samrådet önskar Tasman Metals AB nu länsstyrelsens syn på lämplig 

samrådskrets, varvid även annan länsstyrelse torde komma att bli aktuell. Sådant 

besked emotses gärna inom två veckor. 

 

Tasman Metals AB förutser för egen del behov av samråd med följande myndigheter 

 

Länsstyrelsen 

Kommunernas miljönämnder 



 

5(5) 

 

 

Kommunens trafikförvaltning 

Räddningstjänsten 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Försvarsmakten 

Kammarkollegiet 

Havs- och vattenmyndigheten 

Naturvårdsverket 

Boverket 

Trafikverket 

SGI  

SGU 

Riksantikvarieämbetet 

Statens jordbruksverk 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

Kemikalieinspektionen 

Bergsstaten 

 

Det fortsatta avgränsningssamrådet ska naturligtvis också ske med berörda enskilda 

och organisationer. 

 

 

 

Som ovan 

 

 

 

Tomas Underskog 


