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Länsstyrelsen i Jönköping 

551 86 Jönköping 

 

 

Yttrande angående Tasman Metals AB:s ansökan om bearbetningskoncession 

för området Norra Kärr K nr 1  

Med anledning av Tasman Metals AB:s (nedan kallat bolaget) senaste komplettering 

i ärendet (daterad 14 december 2018) samt Bergsstatens yttrande till Länsstyrelsen 

vad gäller samråd enligt 8 kap 1 § minerallagen vill jag å mina huvudmäns vägnar 

framföra följande.  

Inledningsvis vill jag understryka att inget av det bolaget eller Bergsstaten nu framför 

ändrar mina huvudmäns tidigare inställning i ärendet. Samtliga synpunkter som 

framfördes i yttrande daterat 14 maj 2018 samt kompletteringen från 17 september 

2018 vidhålles. Det är inte möjligt att ställa lägre krav på en MKB vid ansökan om 

bearbetningskoncession än vid andra prövningar. 

Mina huvudmän avstyrker att bearbetningskoncession meddelas. Den 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bolaget inkommit med kan inte godkännas. 

Detta gäller även efter nuvarande kompletteringar. Inlämnat beslutsunderlag är 

undermåligt och lever inte upp till kraven i vare sig miljöbalken eller EU-rätten. 

Mina huvudmän hemställer att Länsstyrelsen avstyrker bolagets ansökan. De 

kompletteringskrav som Länsstyrelsen framförde 15 juni 2018 är väl avvägda och bör 

efterkommas till fullo. Dessa kompletteringar är nödvändiga (som minimum) för att en 

bedömning av gruvverksamhetens verkningar på riksintressen enligt 3 och 4 kap MB, 

inklusive de Natura 2000-områden som kan komma att påverkas, ska kunna göras. 
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Utan sådan komplettering saknas nödvändigt beslutsunderlag och ansökan måste 

avslås.  

 

Bolagets skrivelse från 14 december 2018 

Bolaget inleder med att framföra att flera av Länsstyrelsens krav rör sådana 

omständigheter som ska prövas inom ramen för miljötillstånd enligt miljöbalken och 

inte i detta skede. Jag delar inte denna bedömning. 

Gruvverksamhet omfattas av EU:s MKB-direktiv med ändringsdirektiv. Enligt MKB-

direktivet ska miljökonsekvenserna av en verksamhet eller ett projekt i sin helhet 

redovisas och bedömas. Det är därmed inte förenligt med direktivet att i en 

koncessionprövning avgöra bedömningen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB) om 

inte verksamhetens utformning är bestämd och samtliga miljöeffekter är utredda. Ska 

en bedömning av konsekvenserna på Natura 2000-områden kunna göras måste 

dessutom kravet på beslutsunderlag enligt art 6.3 art- och habitatdirektivet vara 

uppfyllda.  

 

Lokaliseringen 

Bolaget uppger att man redovisat alla driftsanläggningar och vägar genom 

utplacering på karta. En sådan redovisning är dock långt ifrån tillräcklig för att 

uppfylla lagkravet. 

Bolaget uppger vidare att inga driftsvillkor eller Natura 2000-frågor kan eller bör 

avhandlas vid denna prövning utan att det enbart behöver framgå att lokaliseringen 

inte är olämplig. Ett sådant synsätt strider dock klart mot art- och habitatdirektivet 

med den uttolkning EU-domstolen gör i sin fasta praxis. Av artikel 6.3 första 

meningen art- och habitatdirektivet följer att bestämmelserna ska tillämpas om det är 

sannolikt eller troligt att verksamheten kommer att medföra negativ påverkan på 

skyddsområdet. Eftersom försiktighetsprincipen ska tillämpas innebär det att risk för 

negativ påverkan föreligger när sådan inte kan uteslutas. EU-domstolens 

rättstillämpning uttrycker på olika sätt att prövningen ska vara allsidig. Den nationella 

myndigheten har att ta hänsyn till de kumulativa effekter som olika planer och projekt 

kan få för målsättningen att bevara Natura 2000-området och ska försäkra sig om att 

det inte uppstår någon långvarig skadlig inverkan på området. Alla aspekter av 

planerna och projekten ska identifieras med hjälp av bästa möjliga vetenskapliga 

information och kunnande. En bedömning svarar inte mot kraven enligt art- och 

habitatdirektivet om den innehåller brister eller saknar fullständiga, exakta och 

slutliga bedömningar och slutsatser. Det ska vara möjligt att skingra varje rimligt 

vetenskapligt tvivel i fråga om de planerade arbetenas påverkan på området. Jag vill i 

sammanhanget även hänvisa till Högsta domstolens dom i mål NJA 2013 s 613. 
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Bolaget påstår att verksamheten inte påtagligt kommer att försvåra eller skada 

totalförsvaret, vindbruket eller Vättern med öar och strandområden. Hur bolaget 

kommer fram till detta är dock oklart då utredningar saknas som visar att så skulle 

vara fallet.  

Bolaget hänvisar till 3 kap 10 kap MB som anger att om ett område är riksintressant 

för två eller flera oförenliga ändamål ska företräde ges åt det ändamål som på 

lämpligaste sätt främjar en långsiktigt god hushållning med resursen. Man kan dock 

inte med stöd av 3 kap 10 § MB fatta beslut som strider mot 4 kap MB. Området 

Vättern, Visingsö, Skärstadsdalen, Östra Vätternbranten, Domneån, Västra 

Vätternstranden samt Hökensås är klassat som riksintresse för det rörliga friluftslivet 

enligt 4 kap 2 § MB. Vättern med öar och strandområden är dessutom skyddat som 

Natura 2000-omårde enligt 7 kap 28 a § MB. Detsamma gäller områdena Holkaberg, 

Narbäck, Vändelstorp/Målskog samt Svartåmynningen. Alla Natura 2000-områden är 

riksintressen enligt 4 kap 8 § MB. Om det framkommer att verksamheten kan 

medföra påtaglig skada på något av dessa områden blir någon bedömning enligt 3 

kap 10 § inte aktuell.  

Bolaget anser att några geohydrologiska undersökningar eller utredningar om 

påverkan på natur och kulturvärden för lokaliseringsalternativen inte behövs i detta 

skede. Jag delar inte denna bedömning. För att kunna bedöma påverkan på bl a 

Natura 2000-områden behövs utredningar kring detta redan vid den nu aktuella 

prövningen. Stöd för detta finns bl a i Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2047-

14, den s k Norra Kärrdomen.  

 

Avfall och materialkarakterisering 

Jag delar Länsstyrelsens bedömning i frågan. 

 

Riskanalys 

En efterfrågad riskanalys krävs för att uppfylla kravet enligt MKB-direktivet och art 6.3 

art- och habitatdirektivet. 

 

Processavloppsvatten samt vattenuttag 

Jag delar Länsstyrelsen bedömning i frågan. För att uppfylla kraven i 6 kap MB, 

MKB-direktivet art 6.3 art- och habitatdirektivet samt ramvattendirektivet behövs 

ytterligare beslutsunderlag.  
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Påverkan på riksintressen och vattenförekomster 

Jag delar inte bolagets syn på att man tidigare tillräckligt redogjort för påverkan på   

bl a Adelövsån, Svartån och Noån. Varken i tidigare MKB eller genom 

kompletteringar finns tillräckligt underlag för att uppfylla kraven i 6 kap MB, MKB-

direktivet, art 6.3 art- och habitatdirektivet samt ramvattendirektivet.  

 

Sammantaget om bolagets senaste komplettering 

Den s k komplettering bolaget inkommit med i december 2018 tycks till största delen 

utgå från att Länsstyrelsens krav inte behöver följas. Endast till väldigt liten del följer 

med yttrandet någon faktiskt komplettering.  

Det saknas trots denna komplettering ännu helt väsentliga uppgifter som krävs för att 

den bedömning som nu ska göras. Ansökan måste således avstyrkas. 

 

Bergsstatens skrivelse 

Bergsstaten konstaterar att de äldre bestämmelserna vad gäller 

miljökonsekvensbeskrivningar i 6 kap miljöbalken ska gälla i ärendet. Jag delar 

Bergsstatens bedömning. När det kommer till MKB:ns innehåll har Länsstyrelsen och 

Bergsstaten dock nu att göra en fördragskonform tolkning vilket innebär att MKB-

direktivets bestämmelser måste tillämpas även i detta ärende. Att göra en begränsad 

MKB utifrån en koppling till den svenska modellen med riksintressen enligt 3 och 4 

kapitlen i miljöbalken och 4 kap 2 § minerallagen är således inte möjlig. Samtliga de 

krav som direktivet ställer upp på en MKB ska uppfyllas även i detta fall. Detta gäller 

även de krav som gällde enligt MKB-direktivet innan antagandet av 

ändringsdirektivet.   

Bergsstaten konstaterar vidare att de är prövningsmyndighet och slutligen avgör vilka 

kompletteringar som är relevanta. Dock måste Bergmästaren enligt 8 kap 2 § 

minerallagen hänskjuta frågan om beviljande av bearbetningskoncession till 

regeringen om myndigheten finner anledning att frångå vad Länsstyrelsen föreslagit.  

Bergsstaten anser att Länsstyrelsens kompletteringskrav innehåller flera uppgifter 

som inte erfordras vid prövningen enligt minerallagen utan avser frågor som ska 

prövas senare vid miljöbalksprövning. Jag delar inte Bergsstatens bedömning i 

denna fråga.  
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Alternativa lokaliseringar 

Bergsstaten framför att sökanden inte är skyldig att redovisa alternativa placeringar 

av driftsanläggningarna. Jag delar inte denna bedömning, utan anser tvärtom att en 

sådan alternativutredning måste anses vara en processförutsättning. 

I Norra Kärrdomen, konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att: 

”I länsstyrelsens yttrande till bergmästaren framhålls att lokaliseringen av 

driftsanläggningarna kommer att få stor påverkan på markanvändningen samt att   

influensområdet från dessa anläggningar kommer att vara upp till 1 km. Enligt Högsta 

förvaltningsdomstolens mening kan det således knappast råda något tvivel om att den 

kommande markanvändningen för driftsanläggningar kommer att påverka omkringliggande 

områden. Det kan inte uteslutas att även angränsande Natura 2000-områden kan komma att 

påverkas på ett betydande sätt.” 

Domstolen gick vidare med att slå fast att den prövning av påverkan på Natura 2000-

områden som föreskrivs i 4 kap 8 § MB därmed inte hade kommit till stånd. 

Avgörande i målet var alltså att beslutsunderlaget måste möjliggöra en bedömning av 

påverkan på de Natura 2000-områden som kan komma att påverkas. Utan en 

alternativutredning kan en sådan bedömning inte göras. 

Ett av de grundläggande kraven som måste ställas på en MKB är att alternativ 

beträffande val av plats och utformning av verksamheten ska redovisas. I de allra 

flesta fall är det nödvändigt att alternativ redovisas för att 

miljökonsekvensbeskrivningen ska fylla sin funktion. I den ursprungliga MKB:n 

saknades utredning av alternativa lokaliseringar helt. Bolaget har fortfarande inte 

genomfört någon alternativutredning för annat än sandfilterdeponin (sandmagasinet). 

Den lokaliseringsutredning som finns för sandfilterdeponin är klart undermålig.  

För att kunna utröna en verksamhets påverkan på exempelvis Natura 2000-områden 

är en grundläggande förutsättning att man alltid måste överväga om det finns 

alternativa platser som är bättre. Sökanden har inte försökt hitta realistiska och 

lämpliga lokaliseringar utan enbart sökt jämförelseobjekt som inte lämpar sig. 

Bristerna vad gäller detta är av den grad att det inte är möjligt att bedöma om det 

finns likvärdiga eller bättre lokaliseringar.  

I rättspraxis uttalas vilka krav som ska ställas på utredningen av alternativa 

lokaliseringar, se bl a MÖD 2008:44: 

”Miljööverdomstolen konstaterar att en nyetablering av en anläggning av den omfattning som 

här är fråga om aldrig är invändningsfri, även om störningarna begränsas till vad som brukar 

kunna godtas. Det är därför väsentligt att vid prövningen av en sådan etablering göra 

jämförelser med alternativa lokaliseringar som också är så realistiska som möjligt utifrån de 

krav som verksamhetsutövaren ställer.” 
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Vad gäller samtliga kringanläggningar som avfallsupplag och klarningsdammar är det 

således helt rimligt att kräva att bolaget redovisar alternativa lokaliseringar samt 

effekter av sådana. Vid en redovisning av alternativa lokaliseringar måste även 

effekterna av dessa alternativ redovisas så att en jämförelse kan göras mellan den 

sökta verksamheten och alternativen. 

 

Kompletteringar vad gäller natur- och kulturvärden 

Bergsstaten anser att bolaget har lämnat tillräckliga uppgifter angående natur- och 

kulturvärden samt vad gäller påverkan på aktuella Natura 2000-områden. Jag delar 

inte denna bedömning.  

Jag vill återigen hänvisa till Norra Kärrdomen. För att kunna göra den nödvändiga 

bedömningen på påverkan på bl a Natura 2000-områden behövs ett beslutsunderlag 

av helt annan klass än vad som enligt tidigare praxis krävts vid en prövning enligt 

minerallagen. De utredningar som finns, inklusive bolaget senaste komplettering är 

långt ifrån tillräckliga för att uppfylla de krav på nödvändiga utredningar som följer av 

art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet med den tolkning som EU-domstolen 

gjort. Jag hänvisar i frågan till vad jag framfört i tidigare yttrande. 

Jag hänvisar även till EU-domstolens fasta praxis samt NJA 2013 s 613.  

 

Komplett underlag för bedömning av verksamheten? 

Bergsstaten uppger att man nu anser att bolaget inkommit med tillräckliga 

kompletteringar för att en bedömning av den aktuella markanvändningen och av 

påverkan på Natura 2000-områden ska kunna göras. Jag delar inte denna 

bedömning, utan anser tvärtom att som minimum samtliga de uppgifter jag tagit upp i 

tidigare yttranden behövs för att beslutsunderlaget ska vara komplett. I vart fall måste 

samtliga de kompletteringar Länsstyrelsen krävt vid tidigare samråd enligt 8 kap 1 § 

minerallagen uppfyllas.  

Att förena beslutet om bearbetningskoncession med villkor enligt 4 kap 5 § 

minerallagen upphäver på intet sätt det krav på innehåll i den MKB som ska 

presenteras av bolaget och som följer av 6 kap 7 MB (de äldre bestämmelserna) 

samt MKB-direktivet med ändringsdirektiv och art- och habitatdirektivet.   

 

Sammanfattande slutsatser 

Trots det undermåliga beslutsunderlaget är det redan nu uppenbart att den 

planerade verksamheten inte kan bedrivas utan påtaglig negativ skada på mark- och 
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vattenområden i verksamhetens närhet. Det går i dagsläget inte att garantera att 

verksamheten inte kommer att medföra skada på Natura 2000-skyddade livsmiljöer i 

området eller inte kommer att medföra att de arter som avses att skyddas inom 

dessa områden utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra 

bevarandet i området av arterna. Gruvetableringen kommer även att medföra att 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kan innehållas och att ramvattendirektivets icke-

försämringskrav med den uttolkning som EU-domstolens gjort i Weserdomen inte 

uppfylls. 

Det faktum att minerallagen inte hänvisar till EU-rätten ändrar inte det faktum att EU-

rätten gäller fullt ut vid sidan av den svenska minerallagen. Länsstyrelsen och 

Bergmästaren måste tolka minerallagen i ljuset av EU-rätten. En fördragskonform 

tolkning av minerallagen innebär att en fullständig MKB enligt MKB-direktivet måste 

göras även vid prövning enligt minerallagen, att ramvattendirektivets krav angående 

miljökvalitetsnormer och icke-försämring gäller samt att det strikta artskyddet enligt 

art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet måste tillämpas även av Bergmästaren. 

Tolkningen av både ramvattendirektivets och naturvårdsdirektivens krav görs ytterst 

genom EU-domstolens praxis. 

Mina huvudmän anser således att den planerade verksamheten strider mot inte bara 

minerallagen med koppling till miljöbalken och dess förordningar, utan även mot EU:s 

miljölagstiftning. Det befintliga beslutsunderlaget är undermåligt och möjliggör inte att 

Bergmästaren ska kunna göra en nödvändig bedömning. Bearbetningskoncession 

kan inte meddelas.  

 

 

Dag som ovan 

 

 

Gunilla Högberg Björck 


