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Hej!
Yttrande på MKB på bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 Lst JKPG 
diarienummer: 543-2029-2018

Bekräfta mottagandet. yttrande och tre bilagor elektroniskt undertecknat.

Med vänliga hälsningar Patrik Erixon

__________________________________________________________________________________

 

Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, 599 94  Ödeshög,  Tel. 070-34 102 08     patrik@kroxeryd.se 
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         2018-05-15 
 
  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
551 86  Jönköpings 
   
jonkoping@lansstyrelsen.se  
   
 
Bergsstatens kungörelse 2018-03-08.  Erinran i ärendet. 
Komplettering i ärendet BS 22-838-2012 om bearbetningskoncession Norra Kärr nr 1 
 
 
Yttrande över kompletterad miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till Tasman 
Metals AB/ Leading Edge Materials(LED:s) ansökan om bearbetningskoncession för 
området Norra Kärr K nr 1  
Lst diarienummer: 543-2029-2018 
 
-Som boende och brukare i och Disevidån på Kroxeryd gård finner vi anledning att 
framföra följande! 
 
Gruvdrift i Norra Kärr är ej tillåtlig, minerallagen 4 Kap. 2§ punkt 2. 
 
Förutsättningar för koncession, minerallagen 4 Kap. 2§; Koncession ska meddelas, om  
1. En fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad, och 
2. Fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen. 
3. Beslutsunderlag är undermåligt och lever inte upp till kraven i vare sig miljöbalken eller EU-rätten. 
 
Att belägenheten Norra Kärr gör fyndigheten olämplig att exploatera är med all reson belagd. 
 
Prejudicerande domslut och slutsatser av miljökonsekvensbeskrivningen av Högsta Förvaltnings 
Domstolen HDF har i dom i mål  nr 2047-14 dn 22 februari 2016 fastslagits att 
bearbetningskoncession inte  ska beviljas för Norra Kärr. Det har inte framkommit något nytt i den 
kompletterande MKB-beskrivningen som skulle kunna ändra detta utslag. 
 
Domen förevisar att ansvariga myndigheter nu ta ett helhetsgrepp ifråga om riskerna med projektet så 
inte minst Östergötlands Länsstyrelse vid denna komplettering.  
 
I den del koncessionsområdet ligger skall samrådas med berörd Länsstyrelsen vilket inte kan påvisas 
som rör tillämpningen av 3,4 och 6 kap i Miljöbalken (MB) som rör beviljande av 
bearbetningskoncession enligt minerallagen 8 kapitel 1§ vilket Bergstaten bär ansvar för.  
 
 
Att belägenheten Norra Kärr gör fyndigheten olämplig att exploatera är med all reson belagd. 
 
Norra Kärr gränsar till Vättern å ena sidan och till Svartåsystemets upprinning å den andra sidan. 
Båda utgör viktiga dricksvattentäkter för hundratusentals hushåll. - En gruvdrift kan inte förenas med 
opåverkad vattenkvalitet. Därmed borde det stått klart från dag 1 att gruvdrift i Norra Kärr är oförenligt 
med samhällets villkor att dess viktigaste livsmedel, dricksvatten, inte får äventyras.  
Belägenhet framgår av karta Bilaga1 
 
Det ter sig också uppenbart att ev. vinster av 20-60 års gruvdrift inte kan uppväga förlusten 
av att området ifråga, med höga boende och brukningsvärden, ödeläggs för all framtid.  Efter 
en  gruvdrifts upphörande  skulle också en invallad deponi av miljoner ton finmalet berg bli 
kvarlämnad. En deponi som likaså för all framtid skulle damma och läcka: Uran, bly, 
kadmium, torium, asbest, mm såvida dess vallar inte brister och en större katastrof sker. 
Utifrån de svåra miljöskador inkl. radioaktiv och toxisk förorening av marken/jorden samt 
förgiftning av näringskedjor, grundvatten och vattendrag, som traditionell gruvdrift och 
lakningsprocesser för utvinning av uran/torium, REE och andra mineraler förorsakar, är all 
gruvverksamhet, men speciellt lakningsprocesser, direkt olämpliga att tillåtas i strandnära 
områden med hög kvalitativt grund- och sötvatten samt i övriga vattenrika miljöer med 
skyddsvärda ekologiska system och biologiskt liv.  
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Fast, ingen har väl inte glömt effekterna av cyanidutsläppet i Baia Mare, Rumänien, som bl.a. 
förorenade Donau? 
 
Enligt vår mening har Bergsstaten medgivet Tasman Metals AB ett 
undersökningstillstånd för gruvdrift på ett område som saknar lagliga förutsättningar 
för gruvdrift.  
 
Följande framgår och har genom genomlysning av vad bolaget redovisat konstaterats och  
utvecklas i Bilaga 2 tydligt av sakkunnig där en stor mängd briser redovisas. Exempelvis 
följande citat: 
 
”Trots de markanta förhöjda halterna (och nu troligtvis även ekonomiskt utvinningsbara 
halterna av Uoch ev. Th åtminstone som biprodukter), framgår ingenting alls om detta under 
punkt ”6.6.1 – 
Berggrund” i den miljökonsekvensbeskrivning, MKB med kompletteringar, som nu ligger till 
grund för Tasman Metals AB:s ansökan om bearbetningskoncession och därigenom 
identifieras och beskrivs inte någonting om de direkta och indirekta effekterna som den 
planerade verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt. Kommer torium och uranöverhuvudtaget, att omhändertas/isoleras på 
något sätt? 
 
I både uranets och toriumets sönderfallskedjor finns Radium (Ra) som sönderfaller till radon 
(Rn).Radon är en av ädelgaserna och en alfastrålare, och således en potentiell hälsofara 
eftersom den vid inandning eller förtäring (löst i vatten) kommer i direkt kontakt med 
oskyddad vävnad. Bly (Pb) är en mycket giftigt tungmetall som ger skador på centrala 
nervsystemet och blodbildning. 
Blyglans PbS är den vanligaste blymineralet. Som framgår ovan har fyndigheten betydande 
halter av bly.” 
Tveksamheter i redovisning:” 
http://tasmanmetals.se/wp-content/uploads/2014/01/PEA-Norra-Karr-Updated-2013.pdf 
OBSERVERA, att i den reviderade och omräknade (Amended and Restated”) rapporten 
redovisas betydligt lägre halter för U och Th, troligen efter att analyser av 378 borrkärnor nu 
inte medtagits vid omräkningen. Rapportens författare har inte lämnat någon (relevant) 
information för vilka borrkärnor som utelämnats samt anledningen till att de 378 borrkärnorna 
utelämnats. 
Notera även, att Pb-halterna inte alls förändrats. NOTE *) 
Geografiska läget sett ur hur luftströmmar ter sig vid Vätterbranterna. Och inte minst 
risken för jordskalv och skred kan bli ödesdigert för allt levande i Vättern och 
Sommenregionen med avrinningsområdet ut till Östersjön tillika för infrastruktur Bilaga 3 
 
Brukningskultur och natur i Holaveden skall inte ödeläggas med något som finns i deponier 
att hämta. 
 
Vårt yrkande att:  
 Till lag och motsätter oss kategoriskt att Bergsstaten och Länsstyrelsen skall medge 
Tasman Metalls AB/Leading Edge en bearbetnings-koncession för gruvdrift på Norra Kärr.  
Myndigheterna sätter sig in i ärendets komplexitet och vad yttrande sakägare anför denna 
gång. 
 
Produktion av REE i Sverige kan, om behövligt, i första hand ske genom utvinning av REE 
som finns i redan befintliga deponier av gruvavfall. 
Kopia till Ödeshögs Kommun, Elgen, LRF mfl 
 
Dag  som ovan elektroniskt undertecknat  
 
patrik@kroxeryd.se   
Patrik Erixon                Jenny Erixon      Tilde Erixon       Jessica Karlsson 
 
Boende och brukande av fastigheten Kroxeryd 1:2 
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Tasmet AB - Riskerna för jordskalv/jordbävning! 
 
Vättern är en gravsänka som består av en djup förkastningszon. 
 
Förkastningszoner gör att vi får uppleva jordskalv även här i vårt land, när strömningar i 
jordens inre tar sig uppåt ytan. I dessa zoner finns brottytor mellan olika bergarter på ömse 
sidor som skapar spänningar. 
 
Längs vissa linjer i Sverige – som Norrlandskusten mot Torne älv, vid Vänern och Vättern 
och i en zon tvärsöver Skåne förekommer mera småskaliga jordskalv och därför krävs nu total 
kunskap bl.a. om berggrunden och dess egenskaper innan beslut om markanvändningen i 
Norra Kärrs prospekterings- och eventuella gruvområde fastställs/beslutas. 
 
Miljö och hälsoriskerna som en följd av indirekta effekter av jordskalv, som berör/påverkar 
det tilltänkta gruvområdet i Norra Kärr får inte underskattas. För att kunna fastställa om 
platsen, Norra Kärr, kan godkännas för brytning och utvinning av sällsynta jordartsmetaller, 
REE, måste effekterna och konsekvenserna av jordskalv beaktas i  den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ingår i bolagets ansökan om 
bearbetningskoncession.  Så har emellertid ej skett. 
 
Kan det tänkas, att förkastningen, ytförskjutningen, i Norra Kärr utgör en potentiell 
risk för de infrastrukturer som kan vara placerade över den och invid den vid 
jordskalv/jordbävning med en maximal förväntad magnitud i subregionen södra 
Sverige och Vänern av 4,9? 
 
Översättning till svenska av utdrag ur rapporten: ”Maximum Likelihood Estimation of 
Seismic Hazards for Sweden”. 
 
Den maximala förväntade regionala storleken beräknas till 4,9 under en tidsperiod av 615 år 
för subregionen södra Sverige och Vänern. Vid jordbävningen år 1497 uppmättes magnituden 
M (UPP) 4,8 (dvs. för 515 år sedan).  
 
Det uppges även att flera historiska jordbävningar med magnitud över 5 i närliggande 
områden i Norge visar, att den seismiska potentialen kan vara högre. 
 
Enligt uppgift har ca. 1100 jordbävningar registrerats i Sverige inom tidsintervallet åren 1375 
– 1989. 
 
http://download.springer.com/static/pdf/328/art%253A10.1007%252FBF00595678.pdf?auth6
6=1355518311_2cb45e34dc187db893453480567e9b8e&ext=.pdf  
 
Om jordbävningar och rörelser i jordskorpan se även: 
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/geologi/vulkanerochjordbavningar/jordbavningar
.276.html 
 

Jordskalv i Rimforsatrakten 
Publicerat: torsdag 4 juni 2009 kl 05:18 , Nyheter P4 Östergötland 
Strax efter halvnio på onsdagskvällen inträffade en jordskalv vid Oppeby, ett par mil söder 
om Linköping. Skalvet, som uppmättes till 2,4 på Richterskalan, märktes på flera mils håll. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=2880103 
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Jordskalv i Östergötland 
Ett mindre jordskalv inträffade på torsdagseftermiddagen 2011-02-03  i Rimforsa. 
Klockan 13.11 på torsdagseftermiddagen noterade boende i Rimforsa att marken skakade till. 
http://www.nt.se/arkiv/2011/02/03/%D6sterg%F6tland/6623854/Jordskalv-i-
%D6sterg%F6tland.aspx 
 
Jordskalv i södra Sverige 
Publicerat: tisdag 16 december 2008 kl 07:09 , Nyheter P4 Östergötland 
Det för svenska förhållanden mycket stora jordskalv som har drabbat södra Sverige nu på 
morgonen verkar ha märkts av även här i Östergötland om än marginellt, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=2511055 
 
Jordskalvet kändes in över norra Småland 
http://www.vimmerbytidning.se/article/view/30413/ 

På branterna utanför Gränna finns tydliga ”Landslides” av storlekar som bör kunna ha gett 
upphov till tsunamis. Forskargruppen studerar möjligheter till detta i Vättern genom modeller. 
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vattern/SiteCollectionDocuments/sv/vatternvardsforbun
det/aktuellt/referat%20Vatterndagen%202011.pdf  

1904 års skalv 
Vid ett skalv med intensiteten VII rasar puts och stuck från väggar och tak. Vid 1904 års skalv 
nåddes inom ett mindre område intensitet VIII. På två platser satte skalvet obromsade 
järnvägsvagnar i rörelse, men de stoppades innan någon olycka hann inträffa. Från hustaken 
flög takpannor till marken, murar och husväggar fick sprickor. Stora träd böjdes som i 
orkanvind mot marken. Mängder av stengärdsgårdar rasade, skorstenar sprack och föll 
samman, men ingen människa dödades. De flesta svenska ögonvittnesskildringarna från 
1904 beskriver effekter på människor och byggnader, men i två dussin rapporter kan vi även 
läsa om djurens reaktioner. Området med intensitet VIII sträckte sig från kusten i norra 
Bohuslän med sex-sju mils bredd mot sydost till Lidköping, nästan till Skara och i söder förbi 
Vänersborg till fyra mil nordväst om Borås. Av geologiska orsaker hade Vätterns södra 
och västra strandområden lika hög intensitet. 
 
Skalveffekterna på land mäts på en intensitetsskala. 1904 användes Rossi-Forelskalan 
med de romerska siffrorna I till X. Vid intensitet I märks skakningarna bara av 
mätinstrument, vid V rubbas sängar och större föremål, vid VII faller möbler omkull och 
människor rusar instinktivt ut ur byggnader. 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/skalvet-1904-sveriges-varsta-pa-tusen-ar_386575.svd 
 
2012-10-18 
 
Claes-Erik Simonsbacka 
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Från:                                  "Meta Karlsson" <karlssonmeta531@gmail.com>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 20:34:38 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Yttrande ang gruvdrift i Norra kärr
Bilagor:                             Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköping Norra Kärr.pdf
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Länsstyrelsen i Jönköping 2018. 05. 15
551 86 Jönköping

Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr nr 1 

Från: Margareta Karlsson
Byälvsv 105 nb       &     Ingabola 1: 7 
128 47 Bagarmossen        599 94 Ödeshög

            073 - 800 23 51

karlssonmeta531@gmail.com

Jag avstyrker att bearbetningskoncession meddelas.  

Miljökonsekvenserna !
Skälen till detta är att miljökonsekvenserna på detta område är svåra att överblicka. Främst gäller 
detta Vätterns vatten och grundvattnet som kommer att påverkas av denna gruvdrift under 
oöverskådlig framtid. 

För ca 10 år sedan förvärvade jag en jordbruksfastighet ca en mil norr om den tänkta gruvan som 
nu är en fritidsbostad för mig och min vuxne son. För ca 5 sedan renoverade vi ett boningshuset 
och skaffade en ny djupborrad källa. 
 Vi har planer på att starta förtag i området och kommer där med både direkt och indirekt att 
beröras negativt av den tänkta gruvdriften.
Störst är oron för vattenkvalitén. Det gäller ju både Vätterns vatten och vattnet i den egna 
djupborrade brunnen. 
Detta med vattensystemen är man som lekman inte kunnig i på samma sätt som yrkesmän,dock 
förstår ju vem som helst att denna verksamhet kommer att inverka negativt på hela regionen och 
alla vattensystemens flöden, som ju hänger ihop. 
För det vet vi ju, erfarenhetsmässigt från liknade gruvdrifter utomlands att det blir svåra 
konsekvenser långt bort från den plats där själva driften etablerats.

Det är således inte enbart den egna privata skäl till att motsätta mig dom tänkta planerna, 
utan egentligen mest på framtida generationer som ska leva i regionen. Kan dom leva sina liv utan 
att riskera svåra hälsoproblem om en av norra Europas största vattentäkt riskerar att bli starkt 
förorenat. Negativ påverkan på jordbruk,skogsbruk,vattenlevande organismer, skyddade arter inom 
området. 
Riksintresset för området där gruvan är tänkt att placeras är tillika mycket stort med avseende på 
naturintressen, turism,kulturmiljöer, fornminnen, friluftsliv och påverkan på nyckelbiotoper. Allt detta 
sammantaget gör att gruvverksamhet är extremt olämpligt. 

Hänvisar samtidigt till den lagstiftning som redan finns ang förbud mot att förorena vattentäkter, 
inte minst för att vi och sannolikt heller inga framtida generationer kommer att kunna släcka tösten 
med vare sig pengar eller jordartsmetaller. 

Den tänkta gruvdriften som under att antal år kommer att generera en viss mängd arbetstillfällen 
kommer också att tvinga många att avstå från att fortsätta eller att börja driva företag i området om 
det inte ens går att använda vattnet och ingen på allvar har tagit hand om den frågan. 

Mvh Margareta Karlsson  
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Från:                                  "Ermold Friederike" <friederike.ermold@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 21:43:01 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Enander Gustav" <Gustav.Enander@lansstyrelsen.se>;"Lindell Måns" 
<Mans.Lindell@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Yttrande VVF Norra Kärr
Bilagor:                             Lst F Norra Kärr 180514 slut2.pdf

Hej,
 
Här kommer Vätternvårdsförbundets yttrande ang. bearbetningskoncession för Norra Kärr, ert dnr 543-
2029-2018. 
 
Med vänliga hälsningar
 
Friederike Ermold
Vätternvårdsförbundet
Länsstyrelsen i Jönköpings län
friederike.ermold@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 62 01
www.vattern.org
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Vätternvårdsförbundet | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping |Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010-22 36 000 | vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se | www.vattern.org 

Organisationsnummer 826000-9116 | Bankgiro 609-3306 
 

  YTTRANDE 
 

Datum 
2018-05-15 

Beteckning 
R2018-8 

Sida 1/2 Ert datum 
2018-03-21 

Er beteckning 
543-2029-2018 

     

 
Friederike Ermold 
Vätternvårdsförbundet 
010-22 36 000 
 

 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Jonkoping@lansstyrelsen.se  
(skickas endast per epost) 

     

Yttrande: Remiss angående ny prövning 
av bearbetningskoncession för området 
Norra Kärr K nr 1, Jönköpings kommun 

Synpunkter 
Vätternvårdsförbundet konstaterar att: 

1. Avvattning från hela verksamhetsområdet (dvs all vattenhantering) 
föreslås ske österut via Adelövssån vidare till Svartåns avrinnings-
område. Den del av redovisat verksamhetsområde som ligger inom 
Vätterns avrinningsområde (både fyndighet och driftsanläggningar) 
beräknas medföra marginell hydrologisk påverkan på de vattensystem 
som avvattnas till Vättern (främst Narbäcken och Stavabäcken). 
Svartån är utanför Vätternvårdsförbundets verksamhetsområde 
(Vätterns avrinningsområde) och därmed inte en fråga för Vättern-
vårdsförbundet.  
 

2. Insänt material är ur Vätternsynpunkt otydligt angående avvattning 
av gråbergsupplag (kap 8.4): ”Det finns dock en möjlighet att avleda detta 
vatten med självfall mot Stavabäcken varvid Vättern blir slutrecipient”. Om 
avledning mot Vättern, t ex via Stavabäcken, skulle vara aktuell att 
pröva kan Vätternvårdsförbundet inte bedöma påverkan på Vättern 
då underlag saknas. Detsamma gäller om och hur Vättern kan riskera 
påverkas vid eventuella driftstörningar, olycka eller vid gruvans 
avveckling. För att bedöma eventuell påverkan behöver (minst) 
följande punkter klargöras: 

a. Utpekade värden, hot och mål angivna i bevarandeplanen 
för Natura 2000 i Vättern samt påverkan på riksintresse för 
naturvård. 

b. Påverkan på influensområde för riksintresse för dricks-
vattenanläggningar (kan lämpligen utgöras av vattenskydds-
område för Vättern). 

c. Påverkan på riksintresse för yrkesfisket (gränsvärden i för-
hållande till saluföring av fisk) eller annan livsmedels-
produktion med stort vattenbehov av god kvalitet. 

d. Miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden i vatten-
förvaltning. 

e. Relevanta miljömål i såväl nationellt, regionalt som lokalt 
perspektiv däribland Vattenvårdsplan för Vättern. 
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Organisationsnummer 826000-9116 | Bankgiro 609-3306 
 

 
Vätternvårdsförbundet förutsätter att vi ges möjlighet att yttra oss igen om 
avvattning till Vättern (via Stavabäcken) ämnas ske eller eventuella direkta 
eller indirekta risker med driftsanläggningarna med konsekvens på Vättern är 
föremål för prövning i föreliggande bearbetningskoncession. 
 
 
 
Friederike Ermold  Kjell Aldsten 
Sakkunnig vattenfrågor Vätternvårdsförbund V ordf Vätternvårdsförbundet 
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Från:                                  "Britt-Marie Gyllensvaan" <bgyllensvaan@gmail.com>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 22:19:59 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Fwd: Yttrande Norra Kärr
Bilagor:                             Scan_0002.pdf

Ärende: Yttrande över ansökan om bearbetningskocession för området Norra Kärr K nr 1 

Hälsningar
Kent Vedefors
Britt-Marie Gyllensvaan
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Från:                                  patrik@kroxeryd.se
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 22:39:03 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>;"Länsstyrelsen 
Östergötland" <ostergotland@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Patrik Erixon" <patrik@kroxeryd.se>;"Nicklas Äng Sekreterare" 
<martina36@live.se>;"per Gomér" <per.bonderyd@gmail.com>;"Charlotte Önnestedt Ledamot" 
<charlotte.onnestedt@telia.com>;"Örjan SKöld" 
<djupvadet1@hotmail.se>;"linus.o.andersson@gmail.com" <linus.o.andersson@gmail.com>;"Stellan 
Thagesson" <stellan.anna@tele2.se>;"peter.borring@telia.com" <peter.borring@telia.com>;"Anne-
Louise Israelsson" <vikboturist@hotmail.com>;"Erica Pershagen" 
<erica.pershagen@lrf.se>;"kommun@odeshog.se" <kommun@odeshog.se>;"Björn Galant" 
<bjorn.galant@lrf.se>
Ämne:                               Holaveden LRFs yttrande på MKB på bearbetningskoncession för området Norra 
Kärr K nr 1 Lst diarienummer: 543-2029-2018
Bilagor:                             HOLAVEDEN LRF 20180515 UNDERTECKNAT ytrande till MKB 
bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 %0D JKPG Lst DNR. 543-2029-2018%0D.pdf, E 
Holaveden -LRF 2018-05-15Yttrande MKB ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K 
nr 1 Lst dnr- 543-2029-2018 .pdf

Hej!
Skickar på uppdrag av ordf. Holaveden LRFs yttrande på MKB på bearbetningskoncession för 
området Norra Kärr K nr 1 Lst JKPG diarienummer: 543-2029-2018
I två upplagor en elektroniskt undertecknad av bättre läskvalité och en skannad undertecknad.

Bekräfta mottagandet. 

Med vänliga hälsningar Patrik Erixon vise ordf Holaveden LRF

__________________________________________________________________________________

 

Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, 599 94  Ödeshög,  Tel. 070-34 102 08     patrik@kroxeryd.se 
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Magnus Karlsson 
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Från:                                  "Carl Hermelin" <info@me-degla.com>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 22:55:09 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Yttrande
Bilagor:                             Gruvan7, ej tillåtlig.doc

Se bif.

  Med vänlig hälsning,

Carl Hermelin
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1

Elgen
                                                     Ideell Förening, org nr 829501-5021

c/o Degla gård, 578 91 Aneby  Tel 0104 22050
e-post: info@aelgen.com

  
2018-05-14

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86  Jönköpings
jonkoping@lansstyrelsen.se 

Yttrande över den kompletterad miljökonsekvensbeskrivning som Tasman Metals AB/ 
Leading Edge Materials(LED:s) presenterat inför sin förnyade ansökan om 
bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1. Lst diarienummer: 543-2029-2018

Som tidigare tillskrivits er, för att medge en koncession för gruvdrift gäller minerallagen 4 
Kap., 2§; Koncession ska inte meddelas om fyndighetens belägenhet gör det olämpligt att 
där bedriva gruvverksamhet.

Att belägenheten Norra Kärr gör fyndigheten olämplig att exploatera är, som sagts, med all 
reson belagd och den MKB som nu lagts fram vederlägger på ingen nivå detta faktum. 

Lagen, stiftad för det allmännas väl, tillåter inte aktuell gruvdrift på Norra Kärr. - Om sådan 
lag inte respekteras, äventyras allvarligt, inte bara miljö och livs betingelser, utan också 
förtroendet för myndigheter och därmed ordningen i samhället.

Med vänlig hälsning,

Carl Hermelin
Ordf. f. Elgen
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Från:                                  patrik@kroxeryd.se
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 22:56:05 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" 
<Jonkoping@lansstyrelsen.se>;"registrator@riksrevisionen.se" <registrator@riksrevisionen.se>
Cc:                                      "Morgan Andersson" <lillakrokek@hotmail.com>;"info@aelgen.com" 
<info@aelgen.com>;"registrator@ssm.se" <registrator@ssm.se>;"registrator@msb.se" 
<registrator@msb.se>;"Länsstyrelsen Östergötland" <ostergotland@lansstyrelsen.se>;"Eliasson Anders" 
<Anders.Eliasson@lansstyrelsen.se>;"Norén Mikael" <mikael.noren@lansstyrelsen.se>;"Axelsson Karl-
Martin" <Karl-Martin.Axelsson@lansstyrelsen.se>;"Patrik Erixon" <patrik@kroxeryd.se>
Ämne:                               Re: Yttrande på MKB på bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 
Lst diarienummer: 543-2029-2018
Bilagor:                             RÄTTVIS VIND I HOLAVEDEN 20180515 UNDERTECKNAT YTTRANDE TILL MKB 
bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 %0D JKPG Lst DNR. 543-2029-2018%0D 1.pdf

Hej igen!

Ber er ersätta ett av de föregående dokumentet som skulle varit undertecknat då den sidan ej 
skannats med namnteckning .
Ber om överinseende 
Med vänliga hälsningar Patrik Erixon

_________________________________________________________________________
_________

 

Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, 599 94  Ödeshög,  Tel. 070-34 102 08     patrik@kroxeryd.se 

15 maj 2018 20:38:09 +02:00, skrev patrik@kroxeryd.se:

Hej!

Översänder yttrande för Föreningen Rättvis Vind i Holaveden över MKB-yttrande 
gällande Norra Kärr för ordf. räkning då åskan slagit ut dataförbindelserna för 
honom.

Det är en elektroniskt undertecknad för bättre läsbarhet  samt en 
skannadundertecknat yttrande  med 9 bilagor

Översänder även detta till Riksrevisionens Miljö och energigranskare, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, MSB, LST-Ö och föreningen Elgen, resterande 
kopiemottagare skickas detta separat
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Vänligen bekräfta mottagandet av detta. Ni svarade inte på begäran om uppskov 
tidigare 

Med vänliga hälsningar Patrik Erixon

_________________________________________________________________________
_________

 

Patrik Erixon, Kroxeryd Gård, 599 94  Ödeshög,  Tel. 070-34 102 08     patrik@kroxeryd.se 
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Från:                                  "Gunilla Högberg Björck" <gbhmiljoratt@gmail.com>
Skickat:                             Tue, 15 May 2018 08:56:00 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Jönköpings län" <Jonkoping@lansstyrelsen.se>;"Enander 
Gustav" <Gustav.Enander@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Yttrande angående Norra Kärr, komplettering
Bilagor:                             Yttrande20180515,komplettering.pdf, FullmaktTåkernsregleringsföretag.pdf

Härmed kompletteras gårdagens yttrande över Tasman Metals AB:s ansökan och MKB gällande Norra 
kärr, se bifogad fil

Var vänlig bekräfta att handlingen inkommit

Med vänlig hälsning

Gunilla Högberg Björck

-- 

GBH Miljörätt
gbhmiljoratt@gmail.com
www.gbhmiljoratt.se
0763-22 61 24
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2018-05-15

Länsstyrelsen i Jönköping

551 86 Jönköping

Yttrande angående Tasman Metals AB:s ansökan om bearbetningskoncession
för området Norra Kärr K nr 1, nu komplettering

Som juridiskt ombud inkom jag 2018-05-14 med yttrande över Tasman Metals AB:s till 
ansökan om bearbetningskoncession bifogad miljökonsekvensbeskrivning.

Yttrandet kompletteras härmed genom ytterligare en fullmakt:

Tåkerns regleringsföretag

Dag som ovan

Gunilla Högberg Björck

Kopia av fullmakt bifogas

GuG nilla Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööögbereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee g Björck
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